KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA WYKONAWCY

Zasady wykonywania prac, poruszania się w obszarze zakładu oraz
wymagania w zakresie bezpieczeństwa, stawiane wszystkim
Wykonawcom, o ile zakres lub specyfika świadczonych przez nich
usług, wymaga obecności na Terenie zakładu SWISS KRONO.
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Wstęp

Witamy Państwa w Naszej Spółce.
Niniejsza Księga zawiera wymagania i zasady w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
środowiska i p.poż. obowiązujące na terenie naszego zakładu. Wszyscy Państwa pracownicy i
podwykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad w niej zawartych oraz wszelkich innych zasad
i obowiązków, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zarząd SWISS KRONO
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1. Stosowane definicje
SWISS KRONO – zleceniodawca: SWISS KRONO sp. z o. o.; 68-200 Żary; ul. Serbska 56.
Teren SWISS KRONO - cały teren zakładu SWISS KRONO sp. z o. o. wraz z przyległymi
terenami należącymi do spółki przy ulicy Serbskiej w Żarach.
Przedstawiciel SWISS KRONO - pracownik SWISS KRONO upoważniony przez Zarząd SWISS KRONO do
bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą lub Wykonawcą usługi transportowej w celu przygotowania
warunków technicznych i szczegółów przygotowania zlecenia/umowy na realizację Zadania na Terenie
SWISS KRONO oraz podejmowania kluczowych decyzji w zakresie danego Zadania. Przedstawiciel SWISS
KRONO może być również Wystawiającym Kartę Zadania.
Wykonawca – zleceniobiorca: dostawca towarów i usług, prowadzący prace, działający na Terenie SWISS
KRONO na podstawie zlecenia lub umowy zawartych w formie pisemnej bądź ustnej. Każdy Wykonawca
przed przystąpieniem do realizacji swoich Zadań, zobowiązany jest udokumentować, że zapoznał się z
treścią Księgi Bezpieczeństwa Wykonawcy. Odpowiedzialny za wykonanie Zadania na Terenie SWISS
KRONO zgodnie z zawartą Umową/Zleceniem.
Pracownik Wykonawcy - wszystkie osoby realizujące dostawy
tj. Wykonawca, jego pracownicy i wszystkie osoby działające na jego rzecz.

i

usługi

w

jego

imieniu,

Podwykonawca – zleceniobiorca Wykonawcy: dostawca towarów i usług, realizujący Zadanie na Terenie
SWISS KRONO, po uprzednim uzgodnieniu z Przedstawicielem SWISS KRONO (patrz pkt 2.3).
Zadanie – prace wykonywane w ramach świadczonej usługi objęte umową zlecenia
udokumentowane również Kartą wykonania Zadania.

lub inną umową

Wystawiający kartę Zadania – pracownik SWISS KRONO upoważniony do prowadzenia prac z udziałem
Wykonawcy, posiadający uprawnienia do kierowania pracownikami. Sporządza dokumentację wynikającą z
niniejszej procedury. Kontroluje realizację Zadania ze strony SWISS KRONO oraz dokonuje oceny realizacji
po ich zakończeniu.
Kierujący Wykonywaniem Zadania - pracownik Wykonawcy (chyba, że postanowiono inaczej),
posiadający uprawnienia do kierowania pracownikami i odpowiednie kwalifikacje w zakresie wykonywanych
prac. Odpowiedzialny za odpowiednią organizację wykonania Zadania na Terenie SWISS KRONO, w tym
ustalenie działań i zabezpieczeń poprawiających bezpieczeństwo oraz udzielenie instruktażu w tym zakresie
pracownikom przed rozpoczęciem Zadania. Odpowiada za dopuszczenie do realizacji Zadania. Zobowiązany
do przestrzegania wszelkich zapisów wynikających z dokumentacji z tym związanej. Bezpośrednio nadzoruje
Zadanie.
Koordynator Zadania - pracownik Wykonawcy (chyba, że postanowiono inaczej), wyznaczony do
sprawowania nadzoru wykonywanych prac na Terenie SWISS KRONO w sposób bezpieczny.
Koordynatorzy są wyznaczani osobno dla poszczególnych zadań w dokumencie „Karta zadania Wykonawcy”
zał. nr 2/P - 16.
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Koordynator BHP – osoba sprawująca nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich
pracowników, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez
różnych pracodawców. Koordynator jest wskazany w Karcie zadania Wykonawcy na zasadach określonych
w zarządzeniu Prezesa Zarządu SWISS KRONO w sprawie Koordynatora BHP w SWISS KRONO sp. z o.o.
! Wyznaczenie Koordynatora BHP nie zwalnia poszczególnych Wykonawców z obowiązku
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich pracowników.
Karta Zadania Wykonawcy – dokument sporządzany przez Wystawiającego w 2 egzemplarzach: dla
Wystawiającego Zadanie i Wykonawcy. Egzemplarz Wykonawcy jest dostępny zawsze w miejscu
wykonywania Zadania. Po zakończeniu Zadania, Karta zwracana jest do Wystawiającego kartę Zadanie i
przez niego archiwizowana.
Prace Niebezpieczne – prace stwarzające szczególne zagrożenie dla pracownika, wykonywane przez
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i przy zastosowaniu właściwego sprzętu ochrony
indywidualnej.
Zezwolenie na Prace Niebezpieczne – dokument sporządzany przez Wystawiającego Zezwolenie w 2
egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla Wystawiającego Zezwolenie i Wykonawcy. Egzemplarz
Wykonawcy jest dostępny zawsze w miejscu wykonywania prac. Po zakończeniu, Zezwolenie na Prace
Niebezpieczne zwracane jest do Wystawiającego i przez niego archiwizowane.
Wystawiający zezwolenie – pracownik SWISS KRONO posiadający uprawnienia do kierowania
pracownikami oraz do wystawiania zezwoleń na takie prace w SWISS KRONO sp. z o.o. Sporządza
dokumentację wynikającą z zapisów wewnetrznej procedury SWISS KRONO sp. z o.o. Kontroluje Prace
Niebezpieczne oraz dokonuje oceny realizacji po ich zakończeniu. Upoważniony do prowadzenia prac z
udziałem Wykonawcy - identyfikuje zagrożenia mogące pojawić się podczas wykonywania Prac ze strony
SWISS KRONO oraz wskazuje wymagania dotyczące środków i warunków realizacji Pracy Niebezpiecznej
również ze strony SWISS KRONO (ustalenia w zezwoleniu na Prace Niebezpieczne).
Kierujący Wykonywaniem Pracy - pracownik Wykonawcy (chyba, że postanowiono inaczej),
posiadający uprawnienia do kierowania pracownikami i odpowiednie kwalifikacje w zakresie wykonywanych
prac. Odpowiedzialny za odpowiednią organizację wykonania Pracy Niebezpiecznej na Terenie SWISS
KRONO, w tym ustalenie działań i zabezpieczeń poprawiających bezpieczeństwo oraz udzielenie instruktażu
w tym zakresie pracownikom przed rozpoczęciem Pracy Niebezpiecznej, uwzględniając ustalenia w ujęte w
zezwoleniu na Prace Niebezpieczne.
Zezwala na rozpoczęcie i wykonanie Pracy Niebezpiecznej.
Zobowiązany do przestrzegania wszelkich zapisów wynikających z dokumentacji z tym związanej.
Bezpośrednio nadzoruje Prace Niebezpieczne.
Osoby wykonujące Prace Niebezpieczne - pracownicy posiadający właściwe, zgodne
z odpowiednimi przepisami i sprawdzone (przez Kierującego wykonywaniem Pracy), kwalifikacje w zakresie
wykonywanych prac.
Przepustka – dokument uprawniający Wykonawcę do wejścia na Teren SWISS KRONO. Wydawany jest
na podstawie listy pracowników Wykonawcy, którą ma obowiązek dostarczyć przed rozpoczęciem prac
pracownikowi kancelarii. Wyjątek stanowią prace, wykonywane w przypadku awarii, gdzie lista musi być
przedłożona pracownikowi portierni. Lista musi być zawsze zatwierdzona przez upoważnionego do tego
pracownika SWISS KRONO.
Tag – nadajnik osobisty, będący elementem systemu wspomagającego wykrywanie pieszych,
stosowanego na Terenie SWISS KRONO. Wykonawca, wykonujący prace w obszarze objętym systemem
wspomagającym wykrywanie pieszych, otrzymuje na portierni tag, który ma obowiązek mieć przy sobie w
czasie wykonywania swoich obowiązków. Każdorazowo, w momencie opuszczania Terenu SWISS KRONO,
Wykonawca ma obowiązek zdać TAG w pomieszczeniu portierni.
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Kontrola stanu naładowania taga:
• kontrolka zielona - tag naładowany – sprawny na ok. 12h – można używać,
• kontrolka pomarańczowa – tag częściowo rozładowany - sprawny na ok. 4h – należy
wymienić tag, jeżeli przewidywany czas przebywania w strefie przekracza 4h,
• kontrolka czerwona - tag krytycznie rozładowany, pojawia się sygnalizacja dźwiękowa, tag
wymaga ładowania - sprawny do 1/2h – należy wymienić tag w miejscu, z którego pobrano
tag,
• kontrolka nieaktywna - tag rozładowany lub uszkodzony – należy zgłosić w miejscu, z
którego pobrano tag i wymienić na sprawny.
LOTO – system stosowany na Terenie SWISS KRONO, mający na celu minimalizację ryzyka związanego z
niekontrolowanym uwolnieniem niebezpiecznych energii podczas wykonywania interwencji na maszynach,
urządzeniach lub instalacjach przez pracowników SWISS KRONO sp. z o.o. oraz przez pracowników
Wykonawców wykonujących prace na terenie zakładu SWISS KRONO sp. z o.o.

2. Ogólne wymagania SWISS KRONO
UWAGA!!! W przypadku wykonywania Zadania, w którym Wykonawca świadczy również
usługę transportową (dostarczanie/odbiór towaru, prace załadunku/rozładunku), Wykonawcę
i jego pracowników obowiązuje także dokument „Księga Bezpieczeństwa Kierowcy”.
2.1. Zasady ogólne
Zadanie należy realizować w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia utraty zdrowia, życia i utraty
mienia. Wykonawca zobligowany jest stosować przepisy ujęte w niniejszej KBW.
W przypadku wykonywania Zadania na liniach objętych systemem LOTO należy pamiętać, że:
− urządzenia blokujące i oznaczenia mogą stosować tylko osoby upoważnione do blokowania
maszyn ze strony SWISS KRONO,

−

nikomu nie wolno podejmować prób uruchomienia, zasilenia energią ani korzystania z
wyposażenia, które zostało zablokowane, ani też usiłować usunąć Sprzętu LOTO i zawieszki
ostrzegawczej LOTO, z wyjątkiem osoby upoważnionej, która je założyła.
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Należy informować swoich przełożonych i Przedstawicieli SWISS KRONO o stwierdzonych naruszeniach
zasad bezpieczeństwa, zagrożeniach dla zdrowia lub życia ludzkiego, zagrożeniach dla środowiska,
zdarzeniach wypadkowych i potencjalnie wypadkowych.
Brak przestrzegania zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do przerwania prac, wyciągnięcia
konsekwencji według pkt 7, usunięcia pracowników Wykonawcy z Terenu SWISS KRONO i w ostateczności
rozwiązania Umowy.

2.2. Dopuszczenie do realizacji Zadania
Nie można rozpocząć Zadania bez dokonania uzgodnień i uzyskania Karty Zadania Wykonawcy – dokument
obowiązuje wszystkich Wykonawców, z wyjątkiem firm transportowych.
Wykonawca zapewnia zachowanie normalnego toku pracy na obszarze, na którym wykonuje Zadania.
Podczas prowadzenia Zadania Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia działalności
innych Wykonawców oraz pracy pracowników SWISS KRONO.
W przypadku przerwania prac w ramach Zadania przez upoważnionego pracownika SWISS KRONO,
wznowienie ich następuje wyłącznie na podstawie zgody Przedstawiciela SWISS KRONO na dalsze
wykonywanie Zadania. Adnotacja Przedstawiciela SWISS KRONO powinna znaleźć się na Karcie Zadania
Wykonawcy.
2.3. Zasady dalszego zlecania Zadania przez Wykonawcę
Zatrudnianie przez Wykonawcę innych firm, jako jego własnych Podwykonawców, do realizacji Zadania na
Terenie SWISS KRONO, musi:
− być formalnie uzgodnione z Przedstawicielem SWISS KRONO,
− spełnić wszystkie wymogi zawarte w Księdze Bezpieczeństwa Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany dopilnować, żeby wszyscy jego Podwykonawcy posiadali stosowne
uprawnienia, byli przeszkoleni oraz posiadali orzeczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do
wykonywania pracy w ramach Zadania.
2.4. Tajemnica służbowa
Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji, powziętych w trakcie realizacji Zadania
na Terenie SWISS KRONO, jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
Informacji tych nie wolno ujawnić bez uzyskania pisemnej zgody Zarządu SWISS KRONO.
2.5. Czystość i porządek
Wykonawca musi utrzymywać czystość i porządek w miejscu prowadzenia prac oraz podczas poruszania się
po Terenie SWISS KRONO.
Po każdym dniu pracy, narzędzia i materiały służące do realizacji Zadania, należy uporządkować, a gdy
stanowią zagrożenie - usunąć.
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Powstające podczas wykonywania Zadania odpady, należy usuwać zawsze po każdym dniu pracy.
Możliwość zagospodarowania odpadów na Terenie SWISS KRONO należy uzgodnić z pracownikiem działu
Ochrony Środowiska.
Wszystkie stosowane urządzenia/środki pracy (narzędzia, pojemniki, butle, pojazdy, drabiny, rusztowania)
nie mogą powodować zagrożenia dla innych osób i można je przechowywać jedynie
w uzgodnionych z Przedstawicielem SWISS KRONO miejscach.
Patrz również pkt 12.

3. Pracownicy Wykonawcy
3.1. Ewidencja pracowników Wykonawcy
Wykonawca, z wyjątkiem firm transportowych dostarczających i wywożących towar do/z Terenu SWISS
KRONO (patrz Księga Bezpieczeństwa Kierowcy), uzgadnia z Przedstawicielem SWISS KRONO listę
pracowników i okres, na który wydane zostaną przepustki. Na liście powinny znajdować się osoby, które
zapoznały się z treścią KBW. Listę zatwierdzoną przez upoważnionego pracownika SWISS KRONO,
przedstawiciel Wykonawcy dostarcza pracownikowi kancelarii, który wydaje przepustki przypisane danym
pracownikom Wykonawcy. Przepustki nie zostaną wydane, jeśli osoby znajdujące się na liście nie
udokumentowały znajomości zapisów Księgi Bezpieczeństwa Wykonawcy.
W sytuacjach gdy prace wykonywane mogą być po godzinach pracy kancelarii SWISS KRONO,
Wykonawca, po uzgodnieniu z Przedstawicielem SWISS KRONO, dostarcza pracownikowi portierni listę
pracowników, którzy mają wykonać Zadanie na Terenie SWISS KRONO. Na liście powinny znajdować się
osoby, które zapoznały się z treścią KBW. Poniżej wzór listy. Przepustki nie zostaną wydane, jeśli osoby
znajdujące się na liście nie udokumentowały znajomości zapisów Księgi Bezpieczeństwa Wykonawcy. Lista
musi być zatwierdzona przez Zarząd SWISS KRONO lub osobę upoważnioną przez Zarząd SWISS KRONO.
LISTA PRACOWNIKÓW
Nazwa firmy:
Zadanie:
Termin wykonania Zadania: od dn……….godz........do dn………..godz.......
Kierujący wykonaniem Zadania ze strony firmy:
Telefon kontaktowy do Kierującego wykonywaniem Zadania:
Osoby wykonujące Zadanie:
Lp.
1
2
3

Imię nazwisko

Data urodzenia

Funkcja

Podpis zatwierdzającego listę: …………………………..

3.2. Wejście/wyjście pracowników Wykonawcy na Teren SWISS KRONO
Każdy pracownik Wykonawcy musi posiadać Przepustkę. Przepustka jest podstawą do wejścia/wyjścia na
Teren SWISS KRONO pracowników Wykonawcy.
Przy okazaniu Przepustki, Ochrona SWISS KRONO może żądać okazania dokumentu tożsamości.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie poruszał się lub wykonywał czynności w obszarze objętym systemem
wspomagającym wykrywanie pieszych, obowiązkowo przy wejściu na Teren SWISS KRONO pobiera tag
(patrz: Instrukcja nadzoru nad ruchem na drogach wewnątrz zakładowych pkt 4.3.3).
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3.3. Weryfikacja posiadanych uprawnień, szkoleń okresowych i badań lekarskich
Wykonawca jest odpowiedzialny za dopilnowanie aby wszyscy jego pracownicy i pracownicy
Podwykonawców posiadali aktualne szkolenia okresowe, badania lekarskie i wymagane przepisami prawa
uprawnienia, adekwatne do czynności wykonywanych w ramach Zadania.
Służba BHP, Koordynator BHP, Kierownik obszaru lub Wystawiający Kartę Zadania może zażądać, w celu
weryfikacji, posiadanych przez pracowników Wykonawcy uprawnień, zaświadczeń o odbytych szkoleniach
okresowych i badaniach lekarskich. Dokumenty do weryfikacji muszą być zawsze dostępne u Wykonawcy.
3.4. Nadzór nad Zadaniem Wykonawcy
Nadzór nad Zadaniem realizowanym przez Wykonawcę
przedstawia poniższa tabela:
Kierujący wykonywaniem Zadania

Koordynator Zadania
Koordynator BHP

Wystawiający kartę Zadania

Kierownik obszaru, inny pracownik
SWISS KRONO

BHP, OŚ, P.Poż., HO

– bezpośredni nadzór nad pracownikami i realizacją Zadania,
odpowiedzialny za bezpieczny przebieg Zadania, eliminowanie
zagrożeń, zobowiązany do natychmiastowego informowania
Wystawiającego kartę Zadania, Koordynatora BHP o ewentualnych
trudnościach, zmianach itp. w zakresie wykonywanego Zadania,
upoważniony do natychmiastowego przerwania prac
– nadzór nad wykonywaniem prac w sposób bezpieczny, upoważniony
do natychmiastowego przerwania prac.
– nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich
pracowników, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują
pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców,
upoważniony do natychmiastowego przerwania prac.
– nadzór nad realizacją Zadania, zobowiązany do przekazywania
informacji dotyczących zmian ze strony SWISS KRONO w zakresie
prowadzonego Zadania, upoważniony do natychmiastowego
przerwania prac.
– eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez Wykonawców dla własnych
pracowników lub mienia. Przy stwierdzeniu zagrożeń może
przerwać pracę Wykonawcy, lub poinformować o uwagach
Koordynatora Zadania, Wystawiającego kartę Zadanie lub
Koordynatora BHP.
– Przy stwierdzeniu zagrożeń może przerwać pracę
Wykonawcy.

3.5. Odzież robocza, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania
Zadania/Pracy Niebezpiecznej - oznakowanie odzieży
Wykonawca wyposaża swoich pracowników w odzież roboczą z barwami ostrzegawczymi (zgodne z normą

PN-EN ISO 20471:2013)

, obuwie robocze

i środki ochrony indywidualnej, w tym

ochronę głowy (zaleca się w jaskrawych kolorach poprawiających widoczność)
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do rodzaju wykonywanej pracy i zgodne z wymaganiami prawnymi (patrz również zał. nr 2 pkt 4.3.2), we
własnym zakresie. Odzież robocza powinna być odpowiednio dobrana do bezpiecznego
wykonania Zadania i oznaczona wyraźną nazwą Wykonawcy. W przypadku, gdy odzież nie posiada

barw ostrzegawczych, Wykonawców dodatkowo obowiązuje kamizelka ostrzegawcza

.

4. Zasady wjazdu pojazdów/sprzętu na Teren SWISS KRONO
PRZYPOMNIENIE !!!
W przypadku wykonywania Zadania, w którym Wykonawca świadczy również usługę
transportową (dostarczanie/odbiór towaru, prace załadunku/rozładunku), Wykonawcę i jego
pracowników obowiązuje także dokument „Księga Bezpieczeństwa Kierowcy”.
4.1. Wjazd samochodami i innymi pojazdami
Wjazd samochodów oraz innych pojazdów Wykonawcy na Teren SWISS KRONO musi być wcześniej
uzgodniony i zarejestrowany w systemie wewnętrznym SWISS KRONO.
4.1.1. Samochody osobowe Wykonawców:
• wjazd jednodniowy – Wykonawca zgłasza Wystawiającemu kartę Zadania, z którym
współpracuje, potrzebę wjazdu samochodem na Teren SWISS KRONO; w uzasadnionym
przypadku, Wystawiający kartę Zadania awizuje telefonicznie pracownikowi portierni dane
Wykonawcy oraz numery rejestracyjne samochodu; Wykonawca zgłasza się w portierni,
gdzie następuje weryfikacja danych z wcześniejszym zgłoszeniem i na tej podstawie
samochód może wjechać na Teren SWISS KRONO;
• wjazd na określony czas (powyżej 1 dnia) - Wykonawca wnioskuje do Zarządu SWISS
KRONO, potrzebę wjazdu samochodu o konkretnym numerze rejestracyjnym na Teren
SWISS KRONO w określonym terminie; po uzyskaniu zgody pisemnej, Wykonawca okazuje
zgodę pracownikowi portierni i na tej podstawie samochód może wjechać na Teren SWISS
KRONO; (patrz również pkt 3.1).
4.1.2. Samochody dostawcze Wykonawców, które wwożą na Teren SWISS KRONO sprzęt i
materiały należące do Wykonawcy (zasada wjazdu na Teren SWISS KRONO - patrz pkt 4.1.1) oraz w
przypadku:
• jednodniowego wwożenia sprzętu – Wykonawca przy wjeździe na Teren SWISS
KRONO przedstawia listę wwożonego sprzętu i pozostawia ją pracownikowi portierni; przy
wjeździe i wyjeździe stan sprzętu musi być zgodny z przedstawioną listą;
• wwożenia sprzętu na określony czas - Wykonawca przy wjeździe na Teren SWISS
KRONO przedstawia listę wwożonego sprzętu i pozostawia ją pracownikowi portierni;
pracownik portierni wprowadza listę sprzętu do systemu SWISS KRONO; przy wjeździe i
wyjeździe stan sprzętu musi być zgodny z przedstawioną listą;
• wwożenia materiałów zużywanych na Terenie SWISS KRONO podczas realizacji
Zadania – Wykonawca, przy wjeździe na Teren SWISS KRONO, informuje o rodzaju i ilości
wwożonego materiału, co zostaje zweryfikowane przez pracownika portierni; przy wyjeździe,
w przypadku wywożenia materiału lub jego części, obowiązkowo przedstawia przepustkę
materiałową, wystawioną przez upoważnionego pracownika SWISS KRONO; jeżeli
Wykonawca zdeklaruje na wjeździe, jaką część towaru zostawi na Terenie SWISS KRONO,
na pozostałą część przy wyjeździe nie obowiązuje go przepustka materiałowa;
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Wykonawcy bezwzględnie nie wolno wjeżdżać lub wchodzić na Teren SWISS KRONO z
dziećmi, zwierzętami lub osobami postronnymi.
4.2. Wnoszenie/wwożenie substancji chemicznych
Wykonawca
każdorazowo
uzgadnia
z
Przedstawicielem
SWISS
KRONO
wnoszonych/wwożonych wszystkich substancji chemicznych na Teren SWISS KRONO.

ilość

i

rodzaj

Przedstawiciel SWISS KRONO musi posiadać informację o wszystkich używanych substancjach chemicznych
przez danego Wykonawcę do realizacji pracy na Terenie SWISS KRONO.
Patrz również punkt 9.2.

5. Transport osób i pojazdów po Terenie SWISS KRONO
Na Terenie SWISS KRONO Wykonawców obowiązuje „Instrukcja nadzoru nad ruchem na drogach
wewnątrzzakładowych”, która stanowi załącznik nr 1 (pkt 15.1) do Księgi Bezpieczeństwa Wykonawców.

6. Zasady korzystania z części socjalnej
6.1. Umywalnie, WC
Wykonawca może korzystać z umywalni i WC SWISS KRONO sp. z o.o., w przypadku uzgodnienia
powyższego z Przedstawicielem SWISS KRONO.
6.2. Posiłki
Jadalnie SWISS KRONO mogą być udostępnione Wykonawcy za zgodą Przedstawiciela SWISS KRONO.
Wykonawca może dla swoich pracowników zorganizować miejsca spożywania posiłków na Terenie SWISS
KRONO we własnym zakresie, za zgodą Przedstawiciela SWISS KRONO.
W przypadku spożywania posiłków w stołówce zakładowej, pracownicy Wykonawcy, udający się na posiłek,
zobowiązani są do poruszania się zgodnie z zapisami zał. 1, pkt 4.3 SWISS KRONO oraz do postępowania
zgodnie z zasadą: wyjście – wejście na Teren SWISS KRONO.

7. Wymagania szczegółowe
7.1. Alkohol, narkotyki
7.1.1. Wejście na Teren SWISS KRONO osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub
psychotropowych jest zabronione. Spożywanie, posiadanie lub udostępnianie powyższych środków
na Terenie SWISS KRONO jest zabronione. Osoby nie stosujące się do ww zasad nie mają prawa
wstępu na Teren SWISS KRONO; osoby będące pod wpływem powyższych środków, posiadające je
lub udostępniające, muszą natychmiast opuścić Teren SWISS KRONO. SWISS KRONO ma prawo
odmówić ponownego wejścia powyższej osoby na Teren SWISS KRONO.
7.1.2. W przypadku wejścia na Teren SWISS KRONO lub świadczenia usług na rzecz SWISS KRONO
jakiejkolwiek osoby, o której mowa w punkcie 7.1.4., pozostającej w chwili wejścia lub pobytu na
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Terenie SWISS KRONO pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji
psychotropowych, posiadającej takie substancje lub je udostępniającej, SWISS KRONO ma prawo
nałożyć na Wykonawcę każdorazowo za każdą taką osobę karę umowną w wysokości 5000,00zł
(słownie: pięć tysięcy 00/100 ) oraz osoba ta zostanie objęta bezwzględnym zakazem
wstępu na Teren SWISS KRONO na okres 3 lat.
7.1.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia złożenia
oświadczenia SWISS KRONO.
7.1.4. Postanowienia punktu 7.1. stosuje się do wszystkich pracowników Wykonawcy i jego
Podwykonawcy, którym Wykonawca zlecił świadczenie jakichkolwiek prac lub usług na Terenie
SWISS KRONO lub na rzecz SWISS KRONO.
7.1.5. SWISS KRONO może żądać od Wykonawcy zlecenia dokonania badania stanu trzeźwości osób
wymienionych w punkcie 7.1.4. przez uprawniony organ, powołany do ochrony porządku
publicznego lub Wykonawca może zlecić takie badanie z własnej inicjatywy. Wyniki badania
Wykonawca Przedstawia SWISS KRONO.
7.1.6. W przypadku powstania po stronie SWISS KRONO szkody przenoszącej wartość ustalonej kary
umownej, SWISS KRONO zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
7.1.7. Nałożenie kar, wynikających z punktu 7.1.2. następuje na podstawie udokumentowanej
nieprawidłowości (protokół, raport, zdjęcia, notatka).

7.2 Nieprzestrzeganie przepisów oraz zasad BHP, Ochrony Ppoż. i Ochrony Środowiska
7.2.1. Wykonawca jest zobligowany do przestrzegania przepisów i zasad BHP, Ochrony Ppoż., Ochrony
Środowiska oraz wytycznych, wynikających z umowy, jak również postanowień zawartych w
„Księdze Bezpieczeństwa Wykonawcy”, w „Karcie Zadania Wykonawcy”, a w przypadku
wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, zapisów w „Zezwoleniu na prace niebezpieczne”
i „Zezwoleniu na prace pożarowo-niebezpieczne”.
7.2.2. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP, Ochrony Ppoż. i Ochrony
Środowiska przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę, każdy pracownik SWISS KRONO jest
uprawniony do wstrzymania realizacji Zadania. Ponowne przystąpienie do prac może nastąpić po
usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości i wyłącznie za zgodą Przedstawiciela SWISS KRONO na
dalsze wykonywanie Zadania.
7.2.3. Naruszenie zasad „Księgi Bezpieczeństwa Wykonawcy” powinno być udokumentowane wpisem do
„Karty Zadania Wykonawcy”/„Zezwolenia na pracę niebezpieczną”/ „Zezwolenia na pracę
pożarowo-niebezpieczną”. W przypadku braku ww. dokumentów w miejscu stwierdzenia naruszeń,
dopuszcza się inną formę udokumentowania (notatka służbowa, zdjęcia, zgłoszenie mailowe do
Wystawiającego kartę Zadania/Wystawiającego zezwolenie).
7.2.4. W razie powtarzających się istotnych przypadków nieprzestrzegania przepisów oraz zasad BHP,
Ochrony Ppoż. i Ochrony Środowiska, SWISS KRONO ma prawo, po uprzednim bezskutecznym
upomnieniu Wykonawcy, do rozwiązania umowy lub cofnięcia zlecenia, bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
7.2.5. Za nieprzestrzeganie przepisów oraz zasad BHP, Ochrony Ppoż. i Ochrony Środowiska, SWISS
KRONO ma prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości:
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7.2.5.1 za brak stosowania podstawowych środków ochrony indywidualnej, podczas poruszania się
po Terenie SWISS KRONO i wykonywania prac nieklasyfikowanych jako prace
niebezpieczne – 200,00zł,
7.2.5.2 za naruszenia zasad BHP, Ochrony Środowiska, PPOŻ obowiązujących podczas
wykonywania prac niebezpiecznych – 5000,00zł oraz bezwzględny zakaz wstępu na Teren
SWISS KRONO na okres 1 roku dla osoby, która naruszyła te zasady.
7.2.5.3 za naruszenia zasad wynikających z KBW, nie ujętych w pkt 7.2.5.1 i 7.2.5.2 – 2000,00zł.
7.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
oświadczenia SWISS KRONO.

złożenia

7.2.7. Postanowienia punktu 7.2. stosuje się do wszystkich pracowników Wykonawcy i jego
Podwykonawcy, którym Wykonawca zlecił świadczenie jakichkolwiek prac lub usług na Terenie
SWISS KRONO lub na rzecz SWISS KRONO.
7.2.8. Nałożenie kar, wynikających z punktu 7.2.5. następuje na podstawie udokumentowanej
nieprawidłowości (protokół, raport, zdjęcia, notatka, wpis do Karty Zadania Wykonawcy).
Wskazane w punkcie 7.1. i 7.2. podstawy odpowiedzialności, nie wyczerpują możliwych
roszczeń SWISS KRONO wobec Wykonawcy, w szczególności wynikających z przepisów o
odpowiedzialności deliktowej.
7.3. Palenie tytoniu i papierosów elektronicznych

Palenie tytoniu
oraz e-papierosów
do tego wyznaczonymi tzw. „palarniami”.

, na Terenie SWISS KRONO jest zabronione, poza miejscami

7.4. Fotografowanie, nagrywanie
Fotografowanie, nagrywanie, powielanie dokumentów jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządu
SWISS KRONO.
W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę powyższego, SWISS KRONO zastrzega sobie prawo do
podejmowania wszelkich czynności prawnych.
7.5. Goście Wykonawcy
Wszelkie wizyty gości Wykonawcy należy uzgodnić z Przedstawicielem SWISS KRONO.
7.6. Szkody spowodowane przez Wykonawców lub jego Podwykonawcę. Uszkodzenia mienia
Za szkody wyrządzone Spółce SWISS KRONO lub innym Wykonawcom wykonującym Zadanie na Terenie
SWISS KRONO, spowodowane działaniem pracowników danego Wykonawcy (w tym również jego
Podwykonawców) odpowiada Wykonawca.
W przypadku ujawnienia szkody, SWISS KRONO zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich
czynności przewidzianych w prawie polskim.
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7.7. Kradzież
Zabrania się wynoszenia i wywożenia z Terenu SWISS KRONO jakichkolwiek materiałów będących
własnością SWISS KRONO lub innego Wykonawcy.
Dopuszcza się możliwość wyniesienia lub wywiezienia materiałów lub towarów z Terenu SWISS KRONO, nie
będących własnością Wykonawcy wyłącznie po przedłożeniu w Portierni Głównej lub Terminalu przepustki
materiałowej.
Przepustka materiałowa jest wystawiana i podpisywana przez upoważnione osoby SWISS KRONO.
W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę powyższego obowiązku, SWISS KRONO zastrzega sobie
prawo do podejmowania wszelkich czynności prawnych.

8. Korzystanie z zasobów SWISS KRONO
W SWISS KRONO obowiązuje system zarządzania energią oparty na normie ISO 50001 dotyczący
racjonalnego gospodarowania energią.
W celu racjonalnego gospodarowania energią (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda, powietrze pod
ciśnieniem, itp.), wszelkie urządzenia, części instalacji lub całe instalacje, jeżeli nie są wykorzystywane,
należy odłączyć od mediów poprzez odpowiednie ustawienie zaworów i wyłączników, o ile takie odłączenie
nie spowoduje zakłóceń w prawidłowym przebiegu procesu technologicznego, nie wpłynie na pogorszenie
warunków środowiska na stanowiskach pracy oraz środowiska zewnętrznego.
8.1. Energia elektryczna
SWISS KRONO udostępni Wykonawcy podłączenie do zakładowej sieci energetycznej, po uzgodnieniu z
Przedstawicielem SWISS KRONO. Wykonawca we własnym zakresie zaopatruje się w odpowiednie
przewody, zgodnie z obowiązującymi normami.
8.2. Woda i sprężone powietrze
SWISS KRONO zapewnia Wykonawcy korzystanie z zakładowej sieci wodociągowej i sprężonego powietrza,
natomiast wielkość zapotrzebowania na media oraz rodzaj podłączenia wymaga uzgodnienia z
Przedstawicielem SWISS KRONO.
Koszty podłączenia i dodatkowych instalacji ponosi Wykonawca - chyba, że uzgodniono inaczej.
8.3. Telefony, dostęp do sieci komputerowej
Zakres korzystania z sieci telefonicznej i komputerowej SWISS KRONO określa Przedstawiciel SWISS
KRONO.
8.4. Narzędzia, urządzenia, maszyny
Wykonawca może używać narzędzi, urządzeń oraz maszyn będących własnością SWISS KRONO wyłącznie
na podstawie pisemnej zgody Przedstawiciela SWISS KRONO. Korzystanie z narzędzi, urządzeń i maszyn
odbywa się na odpowiedzialność Wykonawcy.
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9. Szczególne wymagania dla wykonywania prac
9.1. Wykonywanie prac niebezpiecznych
Kierujący Wykonywaniem Zadania konsultuje z Wystawiającym kartę Zadania, Kierownikiem Obszaru i
Koordynatorem BHP sposób i metody wykonania Zadania ze strony SWISS KRONO oraz dokonuje analizy
zagrożeń i oceny ryzyka dla Zadania. W przypadku, gdy Zadanie wymaga wykonania prac klasyfikowanych
jako niebezpieczne musi uzyskać Zezwolenie na wykonanie tych prac.
Wykonawca nie może przystąpić do prac bez Zezwolenia na takie prace. Zezwolenie wystawia
upoważniony do tego pracownik SWISS KRONO tj. Wystawiający zezwolenie, zgodnie z wewnętrzną
Procedurą P-15 Prace Niebezpieczne. Po przejęciu zezwolenia od Wystawiającego zezwolenie Kierujący
wykonywaniem Pracy spełnia swoje obowiązki wynikające z definicji dla jego funkcji ujętej w pkt 1
niniejszej KBW.
Prace Niebezpieczne wykonywane są wyłącznie po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnego
Zezwolenia na Prace Niebezpieczne.
Za wskazanie Prac Niebezpiecznych wymagających wystawienia Zezwolenia na Prace Niebezpieczną w
trakcie wykonywania Zadania odpowiada Kierujący Wykonaniem Zadania, który zgłasza potrzebę
konsultacji i wystawienia zezwolenia Wystawiającemu kartę Zadania.
Prace Niebezpieczne obejmują:
• prace na wysokości;
• prace poniżej powierzchni terenu,
• prace budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe bez wstrzymania ruchu zakładu lub
jego części,
• prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
• prace w zagłębieniach i kanałach;
• prace w przestrzeni zamkniętej (zbiorniki, reaktory, wnętrza urządzeń technicznych itp.);
• prace elektroenergetyczne;
• prace z ogniem:
a) spawanie, napawanie, lutowanie i cięcie metalu palnikami gazowymi lub łukowo
(elektrycznie),
b) podgrzewanie powierzchni za pomocą palników, lamp lub opalarek,
c) podgrzewanie środków bitumicznych (lepik, smoła itp.),
d) przyklejanie pap termozgrzewalnych,
e) cięcie i szlifowanie szlifierkami kątowymi,
f) inne nie wymienione w pkt a-e.
• prace gazoniebezpieczne

Nadzór nad realizacją Prac Niebezpiecznych prowadzony jest zgodnie z poniższą tabelą:
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Kierujący wykonywaniem Prac

–

Koordynator Zadania w przypadku
realizacji Prac przez Wykonawcę
Koordynator BHP w przypadku realizacji
Prac przez Wykonawcę

–

Wystawiający zezwolenie na Prace
Niebezpieczne

–

Kierownik obszaru, inny pracownik
SWISS KRONO

–

BHP, OŚ, P.Poż., HO

–

–

bezpośredni nadzór nad pracownikami i realizacją Prac Niebezpiecznych,
odpowiedzialny za bezpieczny przebieg prac, eliminowanie zagrożeń,
zobowiązany do natychmiastowego informowania Wystawiającego
Zezwolenie, Koordynatora BHP i Kierownika Obszaru o ewentualnych
trudnościach, zmianach itp. w zakresie wykonywanych prac, upoważniony do
natychmiastowego przerwania prac.
nadzór nad wykonywaniem prac w sposób bezpieczny, upoważniony do
natychmiastowego przerwania prac.
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników, gdy
jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni
przez różnych pracodawców, upoważniony do natychmiastowego przerwania
prac.
nadzór nad realizacją Prac Niebezpiecznych, zobowiązany do przekazywania
informacji dotyczących zmian w zakresie prowadzonych prac, upoważniony
do natychmiastowego przerwania prac.
reagowanie i eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez Osoby wykonujące
Prace Niebezpieczne. Przy stwierdzeniu zagrożeń może przerwać pracę
lub poinformować o uwagach Kierującego Wykonywaniem Pracy,
Wystawiającego zezwolenie lub Koordynatora BHP.
Przy stwierdzeniu zagrożeń może przerwać pracę lub poinformować o
uwagach Kierującego Wykonywaniem Pracy, Wystawiającego zezwolenie
lub Koordynatora BHP

W przypadku przerwania prac w ramach Zezwolenia na Prace Niebezpieczne przez upoważnionego
pracownika SWISS KRONO, wznowienie ich może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu zgody na kontynuację
prac Przedstawiciela SWISS KRONO oraz usunięciu nieprawidłowości i zagrożeń w porozumieniu z
Wystawiającym zezwolenie, Koordynatorem BHP i Kierownikiem Obszaru. Po spełnieniu tych warunków
Kierujący wykonywaniem Prac powtórnie zezwala na rozpoczęcie Pracy.

9.2. Niebezpieczne substancje chemiczne i mieszaniny chemiczne
Wykonawca, przed zastosowaniem na Terenie SWISS KRONO niebezpiecznych substancji i mieszanin
chemicznych, przedkłada Przedstawicielowi SWISS KRONO odpowiednie Karty Charakterystyki substancji lub
mieszaniny niebezpiecznej. Dokumenty te muszą być sporządzone w języku polskim.
Wykonawca powinien przeszkolić swoich pracowników w zakresie odczytywania etykiet informacyjnych,
stosowania środków ostrożności oraz udzielania pierwszej pomocy w odniesieniu do stosowanych substancji
lub mieszanin chemicznych.
Wykonawca zabezpiecza właściwe środki ochrony indywidualnej oraz zapewnia właściwe ich stosowanie
przez swoich pracowników.
Służba BHP/OŚ, P.POŻ., Koordynator BHP, Kierownik obszaru, Przedstawiciel SWISS KRONO, Wystawiający
kartę Zadania/ Wystawiający zezwolenie ze strony SWISS KRONO – mogą żądać bezpośrednio od
Wykonawcy:
• okazania Kart Charakterystyki dla substancji lub mieszanin chemicznych stosowanych w trakcie
realizacji prac;
• dokumentów potwierdzających zapoznanie pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawcy
z zagrożeniami dla zdrowia i życia.
W zakresie stosowania substancji i mieszanin chemicznych obowiązujące są również zapisy pkt 12.3.
Zagrożenia.
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W przypadku wykonywania Zadania przez Wykonawcę, w obszarze SWISS KRONO, w którym może zaistnieć
kontakt z substancją użytkowaną przez SWISS KRONO, wymaga się, aby Wykonawca zapoznał się z
,,Instrukcją postępowania z substancją chemiczną” wydaną przez SWISS KRONO. Instrukcje oraz Karty
Charakterystyki dostępne są w Dziale/Wydziale, w którym wykonywane jest Zadanie.
9.3. Oznakowanie miejsca pracy i zagrożeń
Miejsce wykonywania prac przez Wykonawcę musi być oznakowane w odpowiedni sposób (Tablica
Informacyjna Zadania, tablice informujące o zagrożeniach) oraz odgrodzone (taśma ostrzegawcza, barierki
zabezpieczające).
Wykonawca posiada w miejscu wykonywania pracy swój egzemplarz ,,Karty Zadania Wykonawcy” oraz,
jeśli jest to wymagane, niezbędne Zezwolenia na Prace Niebezpieczne.
9.4. Wykonywanie Zadania na Terenie SWISS KRONO
Pracownicy Wykonawcy na Terenie SWISS KRONO mogą poruszać się tylko w obszarze wykonywania
swoich prac, zachowując przy tym szczególną ostrożność oraz uwzględniając pracę i obecność
pracowników SWISS KRONO i pracowników innych Wykonawców.
UWAGA!!! W przypadku wykonywania Zadania, w którym Wykonawca świadczy również
usługę transportową (dostarczanie/odbiór towaru, prace załadunku/rozładunku), Wykonawcę
i jego pracowników obowiązuje także dokument „Księga Bezpieczeństwa Kierowcy”.
9.5. Butle gazowe
Butle gazowe, aparaty spawalnicze i butle gazowe do cięcia metali muszą być właściwie oznakowane,
eksploatowane, transportowane i składowane w sposób określony odpowiednimi przepisami (w pozycji
pionowej, właściwie zabezpieczone przed upadkiem, zabrudzeniem, itp.).
Miejsce przechowywania musi być zawsze uzgodnione z Przedstawicielem SWISS KRONO.
9.6. Materiały wybuchowe, promieniotwórcze
Wniesienie/wwiezienie materiałów mogących spowodować wybuch lub materiałów promieniotwórczych,
musi być wcześniej uzgodnione z Przedstawicielem SWISS KRONO.

10. Zagadnienia przeciwpożarowe
10.1. Zabezpieczenie P.POŻ
W budynkach i obiektach SWISS KRONO oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest
wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar (patrz pkt 9.1), jego rozprzestrzenianie się,
utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji a w szczególności:
a) używania otwartego ognia (cięcie, spawanie itp.) oraz palenia tytoniu poza wyznaczonymi i
przeznaczonymi do tego celu miejscami,
b) przechowywania materiałów palnych oraz stosowania elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z
materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
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−

c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)
j)

urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury
przekraczającej 100°C,
− linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów
odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego,
przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V,
instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych jak wyłączniki,
przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,
stosowania przenośnych halogenowych lap oświetleniowych, których oprawy mogą nagrzewać się do
niebezpiecznych temperatur (300oC), co w konsekwencji może doprowadzić do groźnych w
następstwach pożarów i wybuchów; w Zakładach SWISS KRONO mogą być używane tylko latarki
oraz przenośne ręczne, warsztatowe i budowlane lampy oświetleniowe z żarówkami typu LED,
składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub
umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość
poniżej wymaganych wartości,
zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,
uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do:
− gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
− przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,
− źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
− urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi
instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
− wyjść ewakuacyjnych,
− wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego,
używania czajników, różnego typu kuchenek i przenośnych grzejników elektrycznych (itp. urządzeń)
poza przystosowanymi i wyznaczonymi do tego celu miejscami,
przechowywania czyściwa zarówno czystego, jak i zużytego, w nieprzystosowanych do tego celu,
niezamykanych pojemnikach,
wykonywanie innych, niezgodnych z przepisami przeciwpożarowymi czynności, mogących
spowodować pożar.

10.2. Sprzęt P.POŻ.
W sytuacji pożaru lub zagrożenia pożarowego wykorzystanie do jego likwidacji podręcznego sprzętu
gaśniczego (gaśnice, węże i prądownice wodne, hydranty wewnętrzne, inne) nie jest niczym ograniczone!
Użycie jakiegokolwiek podręcznego sprzętu gaśniczego musi zostać możliwie szybko zgłoszone do Działu
P.POŻ. lub Wystawiającemu kartę Zadania/Wystawiającemu zezwolenie.
Ważne uwagi:
Sprzęt P.POŻ, umieszczony w oznaczonych miejscach, winien być wykorzystywany tylko do gaszenia
pożaru. Nienaruszalność miejsca jego lokalizacji zapewnia, iż będzie on tam zawsze, gdy zajdzie pilna
potrzeba skorzystania z niego.
10.3. Pożar
W przypadku zaistnienia pożaru, wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji oraz
zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków, osoby będące w strefie
zagrożenia, Koordynatora BHP, właściwego Kierownika obszaru lub pracowników Działu P.POŻ.
W miarę możliwości należy niezwłocznie przystąpić, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych, do
gaszenia
pożaru
–
powszechnie
dostępny
jest
podręczny
sprzęt
gaśniczy.
Ważne uwagi: Skuteczne alarmowanie i natychmiastowe podjęcie działań gaśniczych gwarantuje
bezpieczeństwo ludzi i minimalne straty pożarowe.
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10.4. Ewakuacja
W przypadku
−
−
−
−
−
−
−

zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji osób, należy:
przerwać natychmiast pracę,
wyłączyć wszystkie obsługiwane przez siebie urządzenia elektryczne,
zabrać ze sobą swoje rzeczy osobiste,
udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego – iść szybko, ale nie wyprzedzać innych –
nie powodować zamieszania – zachować ciszę i spokój,
nie zatrzymywać się, ani nie poruszać w kierunku przeciwnym do ewakuacji,
po wyjściu z budynku udać się do najbliższego miejsca zbiórki
, tj. przy portierni
Głównej lub przy portierni Terminal,
wpisać się na listę i oczekiwać na miejscu zbiórki do momentu wydania dyspozycji,
dotyczących dalszego postępowania przez osobę prowadzącą ewakuację ze strony SWISS
KRONO.

11. Wypadki i udzielanie pierwszej pomocy
11.1. Wypadek
Każdy wypadek przy pracy, w wyniku którego doszło do urazu pracownika Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, należy niezwłocznie zgłosić Wystawiającemu kartę Zadania/Wystawiającemu zezwolenie.
Zgłoszenie wypadku nie zwalnia Wykonawcy od przeprowadzenia postępowania powypadkowego,
określonego w odpowiednich przepisach prawa pracy.
Tryb postępowania powypadkowego dla wypadków mających miejsce na Terenie SWISS KRONO, należy
zawsze uzgodnić z Działem BHP SWISS KRONO. W postępowaniu powypadkowym może brać udział, na
wniosek Wykonawcy, pracownik SWISS KRONO wyznaczony przez Zarząd SWISS KRONO.
11.2. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe
Po zaistnieniu zdarzenia potencjalnie wypadkowego (brak urazu), świadek zdarzenia niezwłocznie zgłasza
fakt zaistnienia takiego zdarzenia Wystawiającemu kartę Zadania/Wystawiającemu zezwolenie lub
bezpośrednio do Działu BHP.
11.3. Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku
Wykonawca ma obowiązek:
- zapewnienia niezwłocznie pomocy osobie, która uległa wypadkowi,
- zabezpieczenia miejsca wypadku,
niezwłocznego zawiadomienia o wypadku Wystawiającemu kartę Zadania/Wystawiającemu
zezwolenie, Koordynatora BHP, Kierownika obszaru, na terenie którego zdarzył się wypadek oraz
Działu BHP.
11.4. Udzielanie pierwszej pomocy
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Każdej osobie, która uległa wypadkowi na Terenie SWISS KRONO należy udzielić pierwszej pomocy. W
przypadku takiej potrzeby Wykonawca może zgłosić się do każdego pracownika SWISS KRONO lub
stosować poniższe zapisy:
•

użycie apteczki SWISS KRONO jest nieograniczone – fakt korzystania z jej zawartości należy zgłosić
osobie odpowiedzialnej za daną apteczkę lub do Działu BHP/OŚ SWISS KRONO;

•

pierwsza pomoc przedmedyczna – przy każdej apteczce SWISS KRONO znajduje się lista osób
przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, fakt udzielenia pomocy
należy zgłosić do Działu BHP/OŚ SWISS KRONO;

•

pomoc medyczna (wezwanie karetki pogotowia) – zgłosić pracownikowi SWISS KRONO lub w
portierni Głównej/Terminal;

W niżej wymienionych lokalizacjach dostępne są defibrylatory:
• Portiernia Główna – tel. 68/3631273
• Portiernia Surowiec – tel. 68/3631287
• Portiernia Terminal – tel. 68/3631473
• Sterownia Kotłowni Zakładowych (GEKA) - tel. 68/3631259
• Sterownia produkcji kleju – tel. 68/3631403

12. Ochrona środowiska
12.1. Odpady
Wykonawcy, chyba że w umowie /zleceniu ustalono inaczej, mają obowiązek zapewnienia własnych
odpowiednio opisanych pojemników do zbiórki wytworzonych przez nich odpadów.
Wykonawcy gromadzą selektywnie odpady wytwarzane w trakcie realizowanych przez nich zleceń na Terenie
SWISS KRONO w ww. pojemnikach, a następnie wywożą je na zewnątrz zakładu w celu ich właściwego
zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wyjątek mogą stanowić następujące odpady (lokalizacja – patrz mapka – pkt 6.2 załącznika nr 1):
- wełna mineralna lub inne materiały izolacyjne, z wyłączeniem odpadów azbestu – należy
przekazywać do oznaczonego zasieku betonowego na terenie Placu Magazynowania
Odpadów SWISS KRONO;
- złom stalowy – należy przekazywać do oznaczonego kontenera na terenie Placu
Magazynowania Odpadów SWISS KRONO;
- złom metali kolorowych – należy przekazywać do Magazynu Technicznego SWISS KRONO,
po uprzednim uzgodnieniu takiego zamiaru Wystawiającym kartę Zadania/Wystawiającym
zezwolenie;
- bandówka plastikowa – należy przekazywać do oznaczonego kontenera na terenie Placu
Magazynowania Odpadów SWISS KRONO;
- folia plastikowa (czysta) – należy przekazywać do oznaczonego prasokontenera w budynku
Magazynu Surowców Wtórnych;
- papier i tektura (czyste) – należy przekazywać do oznaczonego prasokontenera w budynku
Magazynu Surowców Wtórnych;
- różne tworzywa sztuczne, z wyłączeniem opakowań (pojemników, itp.) – należy przekazywać
do oznaczonego kontenera zlokalizowanego przy budynku Magazynu Surowców Wtórnych
SWISS KRONO;
- zużyte czyściwa (zaolejone) – należy przekazywać do oznaczonych pojemników
zlokalizowanych przy budynku Magazynu Surowców Wtórnych SWISS KRONO;
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-

zmieszane odpady komunalne (o takim samym składzie jak powstające w gospodarstwach
domowych), z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych – należy przekazywać do oznaczonych
pojemników i kontenerów na Terenie SWISS KRONO.

W przypadkach innych niż wymienione powyżej, postępowanie z odpadami należy ustalić indywidualnie i
zapisać w umowie/zleceniu lub dodatkowych uzgodnieniach do umowy/zlecenia.
12.2. Ścieki
ZABRANIA SIĘ WYLEWANIA JAKICHKOLWIEK NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO STUDZIENEK
KANALIZACYJNYCH, DO ZIEMI ORAZ DO ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH.
Wykonawcy zobowiązani są do wywożenia wszystkich wytwarzanych w ramach wykonywanego Zadania,
nieczystości ciekłych na zewnątrz Terenu SWISS KRONO, w celu ich właściwego zagospodarowania, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi.
12.3. Zagrożenia
W przypadku rozlania lub wycieku środków chemicznych, w tym również olejów i paliw, Wykonawca jest
zobowiązany
do
natychmiastowego
zgłoszenia
takiego
zdarzenia
Wystawiającemu
kartę
Zadania/Wystawiającemu zezwolenie, Koordynatorowi BHP oraz Kierownikowi obszaru w celu zapobieżenia
przedostaniu się substancji do wpustów kanalizacji wszelkimi dostępnymi środkami.
Wykonawca musi posiadać odpowiednie środki do usuwania wycieku/rozlania/rozsypania substancji lub
mieszaniny chemicznej, w tym olejów i paliw. W razie wystąpienia zdarzenia o większym rozmiarze
odpowiednie środki do usuwania skutków awarii zapewni SWISS KRONO. Zapewnienie tych środków przez
SWISS KRONO nie zdejmuje odpowiedzialności z Wykonawcy i nie zamyka możliwości egzekwowania
ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, jeżeli wina leży po stronie Wykonawcy.
12.4. Pojazdy
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiedni stan techniczny pojazdów, wjeżdżających na Teren
SWISS KRONO. W przypadku awarii pojazdu, powodującej zagrożenie dla środowiska
(np. wycieki olejów silnikowych, hydraulicznych, paliw, płynów hamulcowych), odpowiedzialność za
podjęcie odpowiednich działań spoczywa na Wykonawcy (patrz punkt 12.3. Zagrożenia).
Na Terenie SWISS KRONO zabrania się przeprowadzania napraw, mycia, sprzątania pojazdów.

13. RYZYKO ZAWODOWE, ZAGROŻENIA, CZYNNIKI SZKODLIWE, UCIĄŻLIWE I
NIEBEZPIECZNE
Poniżej przedstawiono poziom ryzyka dla zagrożeń mogących wystąpić podczas wykonywania Zadania.
Wskazany poziom oszacowano ogólnie na podstawie możliwości zaistnienia zdarzenia/źródła zagrożenia,
możliwego urazu oraz ciężkości szkody. Wykonawca przed każdym wykonaniem zleconego Zadania
zobowiązany jest dokonać własnej oceny ryzyka dla swoich pracowników.
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KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA WYKONAWCY
Zagrożenie

Możliwe
zdarzenia/
źródło
zagrożenia

Możliwe urazy

Ciężkość szkody

Ogólny
poziom
ryzyka

Różnica
poziomów w
Potkniecie,
obszarach
upadek
administracy
jnych

Potłuczenia,
złamania
kończyn,
zwichnięcia,

Małe - Drobne,
lekkie urazy
niepowodujące
niezdolności do
pracy

Różnica
poziomów w
Potkniecie,
obszarach
upadek
produkcyjnyc
h

Średnie - Średnie
Potłuczenia,
urazy lub
złamania
choroba
kończyn,
powodująca
zwichnięcia,
niezdolność do
pracy

Uszkodzona
nawierzchnia
drogi lub
Upadek,
posadzki,
potkniecie
zagłębienia,
kanały

Średnie - Średnie
Potłuczenia,
urazy lub
złamania
choroba
kończyn,
powodująca
zwichnięcia,
niezdolność do
pracy

Średnie - Średnie
Potłuczenia,
urazy lub
Mokre,
złamania
choroba
śliskie
Poślizgnięcie kończyn,
powodująca
powierzchnie
zwichnięcia,
niezdolność do
pracy

Przemieszcza
jące się
maszyny i
pojazdy po
terenie
zewnętrznym
i wewnatrz
hal

Zderzenie się
pojazdów,
potrącenia,
najechania

Potłuczenia,
złamania
Duże - Ciężkie
kończyn,
urazy, zagrożenie
ciężkie urazy
utraty życia
wewnętrzne
ciała

Ruchome
elementy
maszyn

Pochwycenie
ciała przez
ruchome
elementy
maszyn

Skaleczenie,
Duże - Ciężkie
stłuczenie,
urazy, zagrożenie
zmiażdżenie
utraty życia
kończyn

Ostre
elementy
maszyn,
narzędzi i
urządzeń

Zetknięcie się
Duże - Ciężkie
z
Skaleczenie,
urazy, zagrożenie
elementami amputacja
utraty życia
ostrymi

Stałe.
wystające,
chropowate
elementy
maszyn,
urządzeń,
budynków

Uderzenie o
elementy

Małe - Drobne,
Skaleczenie, lekkie urazy
stłuczenie
niepowodujące
ciała
niezdolności do
pracy

Opinie/uwagi/zalecenia dotyczące kontroli ryzyka

2

Zalecenia: Poruszanie się wyznaczonymi ciągami
komunikacyjnymi. Wzmożona uwaga, nieużywanie
telefonu lub innych środków łączności podczas
poruszania się. Porządek na ciągach komunikacyjnych i
schodach. Trzymanie się poręczy. Poruszanie się
zgodnie z oznakowaniem. Poruszanie się w obuwiu
roboczym.

3,24

Zalecenia: Poruszanie się wyznaczonymi ciągami
komunikacyjnymi. Wzmożona uwaga,nieużywanie
telefonu lub innych środków łączności podczas
poruszania się. Porządek na ciągach komunikacyjnych i
schodach. Trzymanie się poręczy. Poruszanie się
zgodnie z oznakowaniem. Poruszanie się w obuwiu
roboczym.

3

Zalecenia: Poruszanie się wyznaczonymi ciągami
komunikacyjnymi. Wzmożona uwaga, nieużywanie
telefonu lub innych środków łączności podczas
poruszania się. Zgłasznie pracownikom SWISS KRONO
zauważonych uszkodzeń nawierzchni. Poruszanie się
zgodnie z oznakowaniem. Zabezpieczenie zagłębień i
kanałów podczas wykonywania Zadania w takich
obszarach.

2,04

Zalecenia: Poruszanie się wyznaczonymi ciągami
komunikacyjnymi. Wzmożona uwaga, nieużywanie
telefonu lub innych środków łączności podczas
poruszania się. Likwidacja gołoledzi, wycieków i
rozlewów w obrebie swoijego Zadania. Stosowanie
odpowiedniego obuwia. Poruszanie się zgodnie z
oznakowaniem.

4,8

Zalecenia: Wzmożona uwaga szczególnie podczas
wjazdu i wyjazdu pojazdów mechanicznych, poruszanie
się wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi,
przestrzeganie obowiązujących zasad ujetych w KBW,
stoswanie systemu wykrywania pieszych,
postępowanie zgodnie z tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi w miejscach niebezpiecznych,
uczestnictow w szkoleniach, instruktażach. Zgłasznanie
zauwżonych nieprawidłowości w tym zakresie
przełożonym i przedstawicielowi SK.

4,08

Zalecenia: Wzmożona uwaga szczególnie w obrębie
pracy wózków szynowych, podestów ruchomych,
maszyn, suwnic. Stosowanie instrukcji BHP. Stosowanie
procedur BHp podczas prowadzenia prac
konserwacyjnych, usuwania awarii, remontów.

4,08

Zalecenia: Wzmożona koncentracja na wykonywanych
czynnościach, stosowanie środków ochrony
indywidualnej. Używanie sprawnych maszyn i narzędzi.
Stosowanie sprawnych i kompletnych zabezpieczeń i
osłon. Oznakowanie.

2,04

Zalecenia: Koncentracja na wykonywanych
czynnościach. Uwaga na oznakowanie.
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KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA WYKONAWCY
Zagrożenie

Możliwe
zdarzenia/
źródło
zagrożenia

Możliwe urazy

Ciężkość szkody

Ogólny
poziom
ryzyka

Ograniczone
przestrzenie,
Ograniczona
widoczność,
przegrody,
przesłonięcia
parawany

Uderzenie
głową w el.
konstrukcji
maszyn i
budynków

Przestrzenie
zamknięte

Średnie - Średnie
utrata
urazy lub
skaleczenia,
przytomności
choroba
stłuczenia
, uderzenie
powodująca
ciała
zaklinowanie
niezdolność do
pracy

Dotknięcie
do
Gorące
elementów
powierzchnie
rozgrzanych,
, ciecze
oblanie
cieczą

Małe - Drobne,
Skaleczenie, lekkie urazy
stłuczenie
niepowodujące
ciała
niezdolności do
pracy

Oparzenie
ciała,
szczególnie
dłoni,
przedramien
ia oraz oczu
Potłuczenia,
złamania
kończyn,
zwichnięcia,
urazy
kręgosłupa,
urazy
wewnętrzne,

Średnie - Średnie
urazy lub
choroba
powodująca
niezdolność do
pracy

Duże - Ciężkie
urazy, zagrożenie
utraty życia

Praca na
wysokości

Upadek

Narażenie na
oddziaływani
e środków
chemicznych
niebezpieczn
ych

Wdychanie
oparów,
kontakt ze
skórą, oczami
lub błoną
śluzową

Poparzenie,
podrażnieni
e skóry,
uszkodzenie
wzroku,

Kontakt z
środkiem
chemicznym
niebezpieczn
ym mutagennym
lub
rakotwórczy
m

Wdychanie
oparów,
kontakt ze
skórą, oczami
lub błoną
śluzową

Upośledzeni
e funkcji
Duże - Ciężkie
życiowych, urazy, zagrożenie
przewlekłe utraty życia
choroby

Średnie - Średnie
urazy lub
choroba
powodująca
niezdolność do
pracy

Kontakt z
Upośledzeni
środkiem
e funkcji
Duże - Ciężkie
niebezpieczn napromienio
życiowych, urazy, zagrożenie
ym
wanie
przewlekłe utraty życia
promieniotw
choroby
órczym

Pył
spawalniczy

spawanie

Choroby
układu
oddechoweg
Duże - Ciężkie
o.
urazy, zagrożenie
pylica płuc,
utraty życia
uszkodzenie
wzroku

Opinie/uwagi/zalecenia dotyczące kontroli ryzyka

2

Zalecenia: Wzmożona koncentracja na wykonywanych
czynnościach, stosowanie środków ochrony
indywidualnej. Używanie sprawnych maszyn i narzędzi.
Stosowanie sprawnych i kompletnych zabezpieczeń i
osłon. Uwaga na oznakowanie.

3

Zalecenia: Postępowanie zgodnie z przepisami
wykonywania prac niebezpiecznych oraz instrukcjami
do poszczególnych prac. Wzmożona koncentracja na
wykonywanych czynnościach, stosowanie środków
ochrony indywidualnej. Używanie sprawnych maszyn i
narzędzi. Stosowanie sprawnych i kompletnych
zabezpieczeń i osłon. Oznakowanie terenu prac.

3,06

Zalecenia: Zachowanie ostrożności podczas
wykonywania czynności, postępowanie zgodnie z
instrukcjami obsługi maszyn, substancji cheicznych.
Stosowanie środków ochrony termicznej.

4

Zalecenia: Wzmożona uwaga, porządek na ciągach
komunikacyjnych, schodach, poestach roboczych w
obrębie wykonywania Zadania. Postępowanie zgodnie z
wytycznymi dla prac niebezpiecznych. Stosowanie
odpowiednich środków ochrony indywidualnej i
systemów ochrony przed upadkiem z wysokości.
Systematyczne szkolenia z zakresu prac na wysokości.

3

Zalecenia: Stosowanie środków ochrony zbiorowej.
Stosowanie środków ochrony indywidualnej (maski,
okulary, rękawice chemoodporne). Rotacja
pracowników. Stosowanie się do wytycznych zawartych
w instrukcji postępowania z substancjami chemicznymi.

4

Zalecenia: Stosowanie środków ochrony zbiorowej.
Stosowanie środków ochrony indywidualnej (maski,
okulary, rękawice chemoodporne). Rotacja
pracowników. Stosowanie się do wytycznych zawartych
w instrukcji postępowania z substancjami chemicznymi.

4

Uwaga: dotyczy jedynie Zadań zleconych w zakresie
napraw urządzeń emitującym takie promieniowanie.
Dotyczy tylko specjalistycznych firm. Zalecenia:
Wykonywanie Zadania ściśle z wytycznymi przepisów
dotyczących tego typu urządzeń.

4

Zalecenia: Wykonywanie Zadania wyłącznie przez osoby
uprawnione. Stosowanie środków ochrony zbiorowej.
Stosowanie środków ochrony indywidualnej.Rotacja
pracowników.
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KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA WYKONAWCY
Zagrożenie

Możliwe
zdarzenia/
źródło
zagrożenia

Możliwe urazy

Zapylenie

Przedostanie
się pyłu do
organizmu
poprzez drogi
oddechowe
lub oczy

Hałas od 80
do 85dB

Osłabienie
słuchu,
Praca w
uszkodzenie
obszarach
układu
występowani
nerwowego i
a hałasu
krwiotwórcz
ego

Ciężkość szkody

Ogólny
poziom
ryzyka

Małe - Drobne,
Podrażnieni
lekkie urazy
e skóry, oczu
niepowodujące
lub błony
niezdolności do
śluzowej
pracy
Średnie - Średnie
urazy lub
choroba
powodująca
niezdolność do
pracy

Osłabienie
słuchu,
Praca w
uszkodzenie Duże - Ciężkie
Hałas
obszarach
układu
urazy, zagrożenie
powyżej 85dB występowani
nerwowego i utraty życia
a hałasu
krwiotwórcz
ego

Drgania
ogólne

Drgania
miejscowe

Drgania
wózków
jezdniowych,
maszyn
brak
skrawających
skrawających
PS

Małe - Drobne,
lekkie urazy
niepowodujące
niezdolności do
pracy

Użytkowanie
drętwienie
narzędzi
kończyn
udarowych

Małe - Drobne,
lekkie urazy
niepowodujące
niezdolności do
pracy

Praca w
obszarze
nadmiernego
promieniowa
Promieniowa nia
nie optyczne - optycznego
spawanie
(podczerwon
e, widzialne i
nadfioletowe
) podczas
spawania

Oparzenia
ciała,
zapalenie
spojówek,
rogówki,
zmiany
na
siatkówce
i dnie oka

Średnie - Średnie
urazy lub
choroba
powodująca
niezdolność do
pracy

Pola
przekraczając
e
dopuszczalne
Pole
normy,
elektromagn emitowane
etyczne
przez
urządzenia
wysokiego i
średniego
napięcia.

Uszkodzenie
oka, rumień
oparzenia
skóry

Średnie - Średnie
urazy lub
choroba
powodująca
niezdolność do
pracy

Opinie/uwagi/zalecenia dotyczące kontroli ryzyka

2

Zalecenia: Stosowanie środków ochrony zbiorowej.
Stosowanie środków ochrony indywidualnej
odpowiednio dobranych do środowiska pracy.

3

Zalecenia: Stosowanie środków ochrony zbiorowej oraz
kontrola prawidłowości ich działania. Izolacja źródła
hałasu. Stosowanie środków ochrony słuchu (nauszniki,
wkładki przeciwhałasowe). Rotacja pracowników.

4

Zalecenia: Stosowanie środków ochrony zbiorowejoraz
kontrola prawidłowości ich działania. Stosowanie
środków ochrony słuchu (nauszniki, wkładki
przeciwhałasowe). Rotacja pracowników.

2

Zalecenia: Stosowanie środków ochrony zbiorowej oraz
kontrola prawidłowości ich działania (minimalizacja
luzów, poprawa wyrównoważenia elementów
wirujących, eliminacja wzajemnych uderzeń
współpracujących elementów i ich właściwy montaż,
właściwe mocowanie maszyn do podłoża fundamentowanie). Stosowanie środków ochrony
słuchu (nauszniki, wkładki przeciwhałasowe). Rotacja
pracowników

2

Zalecenia: Stosowanie środków ochrony indywidualnej
oraz kontrola prawidłowości ich działania narzędzi
(minimalizacja luzów, poprawa wyrównoważenia
elementów wirujących, eliminacja wzajemnych uderzeń
współpracujących elementów i ich właściwy montaż,
serwisiowanie i przegląd techniczny urządzeń). Rotacja
pracowników

3

Zalecenia: Wykonywanie Zadania wyłącznie przez osoby
uprawnione. Stosowanie środków ochrony zbiorowej.
Stosowanie środków ochrony indywidualnej. Rotacja
pracowników.

3

Zalecenia: Wykonywanie Zadania wyłącznie przez osoby
uprawnione. Osobom nieuprawnionym zakaz
wchodzenia w strefy oznakowane piktogramem o
występowaniu pola. Stosowanie środków ochrony
zbiorowej. Stosowanie środków ochrony indywidualnej.
Rotacja pracowników.
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KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA WYKONAWCY
Zagrożenie

Możliwe
zdarzenia/
źródło
zagrożenia

Możliwe urazy

Ciężkość szkody

Ogólny
poziom
ryzyka

Użytkowanie
odbiorników Porażenie
Oparzenia,
energii
prądem
śmierć,
elektrycznej elektrycznym kalectwo
do 230V

Duże - Ciężkie
urazy, zagrożenie
utraty życia

Użytkowanie
odbiorników Porażenie
Oparzenia,
energii
prądem
śmierć,
elektrycznej elektrycznym kalectwo
powyżej 230V

Opinie/uwagi/zalecenia dotyczące kontroli ryzyka

4

Zalecenia: Używanie tylko sprawnych maszyn i urządzeń.
Prace wykonywane zgodnie z instrukcjami, wzmożona
uwaga, bieżące przeglądy i konserwacje. Stosowanie
wytycznych znajdujących się w instrukcjach BHP.

Duże - Ciężkie
urazy, zagrożenie
utraty życia

4

Zalecenia: Używanie tylko sprawnych maszyn i urządzeń.
Prace wykonywane zgodnie z instrukcjami, wzmożona
uwaga, bieżące przeglądy i konserwacje. Stosowanie
wytycznych znajdujących się w instrukcjach BHP.

Konserwacja
i naprawa
Porażenie
Oparzenia,
sieci i
prądem
śmierć,
urządzeń
elektrycznym kalectwo
elektrycznych

Duże - Ciężkie
urazy, zagrożenie
utraty życia

4

Zalecenia: Postępowanie zgodnie z procedurami prac
niebezpiecznych i LOTO oraz szczegółowymi
instrukcjami poszczególnych urządzeń.

Konserwacja
i naprawa
sieci i
Porażenie
Oparzenia,
urządzeń
prądem
śmierć,
elektrycznych elektrycznym kalectwo
będących pod
napięciem

Duże - Ciężkie
urazy, zagrożenie
utraty życia

4

Zalecenia: Postępowanie zgodnie z procedurami prac
niebezpiecznych i LOTO oraz szczegółowymi
instrukcjami poszczególnych urządzeń.

2

Uwagi: problem dotyczny jedynie prac w otwartej
przestrzeni w okresie zimowym. Zalecenia:
Odpowiednio dobrane ubranie robocze i obuwie
robocze, dostęp do odpowiednich napojów, rotacja
pracowników.

2

Zalecenia: Odpowiednio dobrane środki ochrony
indywidualnej, rotacja pracowników.

Wychłodzeni
Niewystarcza e lub
jąca
przegrzanie
temperatura stanowiska
pracy

Małe - Drobne,
Przeziębieni
lekkie urazy
e lub
niepowodujące
przegrzanie
niezdolności do
organizmu
pracy

Brak
znużenie,
Niewystarcza wystarczając
osłabienie
jąca
ej ilości
koncentracji
wentylacja
świeżego
, senność
powietrza

Małe - Drobne,
lekkie urazy
niepowodujące
niezdolności do
pracy

Czynniki
biologiczne

Kontakt z
chorym lub z
materiałami/
substancjam
i/przedmiota
mi
zawierający
mi bakterie,
wirusy,
grzyby

Choroba
legionistów,
przewlekłe
choroby
ogólnoustroj
owe, Covid 19 (zespół
ostrej
niewydolnoś
ci
oddechowej
)

Średnie - Średnie
urazy lub
choroba
powodująca
niezdolność do
pracy

3

Zalecenia: Środki ochrony indywidualnej. Przestrzeganie
instrukcji, procedur, higieny. Ograniczenie
bezpośredniego kontaktu z potencjalnym źródłem
zakażenia. Stosowanie szczepień.

Obciążenie
statyczne

Utrzymywani
a ciała w
pozycji
niezmiennej
przez dłuższy
czas.

Negatywny
wpływ na
układ
mięśniowoszkieletowy,

Małe - Drobne,
lekkie urazy
niepowodujące
niezdolności do
pracy

2

Zalecenia: Przerwy w pracy, zmiana pozycji ciała przy
wykonywaniu czynności, ergonomiczne stanowisko
pracy, badania profilaktyczne.

Niedoświetle
nie
stanowisk
pracy

Brak lub
niedostatecz
ne
oświetlenie
miejsca
pracy,

Osłabienie
wzroku, bóle
oczu,
łzawienie

Średnie - Średnie
urazy lub
choroba
powodująca
niezdolność do
pracy

3

Zalecenia: stosowanie przenośnych opraw
oświetleniowych, właściwa organizacja pracy, rotacja
pracowników
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KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA WYKONAWCY
Zagrożenie

Możliwe
zdarzenia/
źródło
zagrożenia

Możliwe urazy

Ciężkość szkody

Uszkodzenie
(rozszczelnie
nie) mierniki kontrola
procesów
Promieniowa
produkcyjnyc
nie jonizujące
h
zawierającyc
h źródła
promieniowa
nia.

Choroba
popromienn
a. Objawy to
mdłości,
bóle głowy,
zmiany we
krwi.

Średnie - Średnie
urazy lub
choroba
powodująca
niezdolność do
pracy

3

Uwaga: Dotyczy tylko osób nadzorujących mierniki
(wykorzystujące promieniowanie X) do kontroli
procesów produkcyjnych. Zalecenia: instrukcjami
poszczególnych urządzeń, stosowanie środków ochrony
indywidualnej.

Promieniowa
nie optyczne,
z
wyłączeniem
spawania

Uszkodzenie
oka, rumień
i oparzenia
skóry

Średnie - Średnie
urazy lub
choroba
powodująca
niezdolność do
pracy

3

Zalecenia: Stosowanie odpowiednich środków ochrony
indywidualnej, odpowiednia organizacja stanowisk
pracy, stosowanie tylko sprawnych urządzeń.

3,12

Zalecenia: Stosowanie środków ochrony indywidualnej
oraz odzieży i obuwia roboczego, wzmożona uwaga
szczególnie w obrębie pracy pojazdów mechanicznych i
innych środków transportu, poruszanie się
wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi, zachowanie
bezpiecznej odległości od przemieszczanego (pionowo,
poziomo) towaru, przestrzeganie instrukcji, stosowanie
sprawnych urządzeń, wyposażonych w odpowiednie
zabezpieczenia. osłony części ruchomych itp.
Odpowiednia organizacja, ład i porządek w miejscu
pracy.

2

Zalecenia: odpowiednia organizacja, rotacja
pracowników, zaplanowanie i wprowadzenie czynności
wymagających od pracownika działań innych niż te,
które towarzyszą czynności rutynowo wykonywanej
podczas pracy.

2

Zalecenia: Używanie odzieży bawełnianej lub wykładzin i
powłok antystatycznych, uziemianie konstrukcji i
rurociągów metalowych, stosowanie obuwia o spodach
przewodzących.

3

Zalecenia: nielekcaważenie problemu, zgłaszanie
problemu do komórki BHP SK, reagowanie na
zauważone nieprawidłowości w tym zakresie wobec
osób trzecich.

Źródła
światła
sztucznego,
lasery

Ogólny
poziom
ryzyka

Spadające
przedmioty

Rany
Uderzenie
tłuczone
przedmiotem kończyn i
głowy

Średnie - Średnie
urazy lub
choroba
powodująca
niezdolność do
pracy

Monotypia

Nadmierna
częstość
powtarzania
w czasie
pracy tych
samych
ruchów.

Przeciążenie
układu
mięśniowoszkieletowe
go.

Małe - Drobne,
lekkie urazy
niepowodujące
niezdolności do
pracy

Powstanie
ładunku
elektrostatyc
znego na
ludziach (np..
Elektryczność w czasie
statyczna
chodzenia,
zdejmowania
odzieży) i
nagłe
rozładowani
e tej energii.

Porażenie
elektryczne,
urazy
mechaniczn
e ciała przy
występujący
ch
odruchach,
wystąpienie
szoku.

Małe - Drobne,
lekkie urazy
niepowodujące
niezdolności do
pracy

Naruszenie
godności,
poniżenie
albo
Molestowani
upokorzenie,
e seksualne,
ośmieszenie,
mobbing
izolowanie z
zespołu
współpracow
ników.

Choroby
wrzodowe i
bóle głowy,
stany
lękowe,
myśli
samobójcze.

Średnie - Średnie
urazy lub
choroba
powodująca
niezdolność do
pracy
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Zagrożenie

Możliwe
zdarzenia/
źródło
zagrożenia

Uszkodzenie
instalacji lub
urządzeń
technologicz
Wybuch,
nych
rozszczelnien
służących do
ie, pożar
przesyłu,
transportu i
magazynowa
nia mediów
Niestosowan
ie się do
wewnętrznyc
h regulacji i
przepisów

Doprowadze
nie do
sytuacji
zagrożenia
życia lub
uszkodzenia
ciała

Możliwe urazy

Ciężkość szkody

Ogólny
poziom
ryzyka

Poparzenie,
podrażnieni Duże - Ciężkie
e skóry,
urazy, zagrożenie
uszkodzenie utraty życia
wzroku,

Ciężkie
obrażenia
Duże - Ciężkie
ciała, trwałe urazy, zagrożenie
kalectwo,
utraty życia
śmierć

Opinie/uwagi/zalecenia dotyczące kontroli ryzyka

4

Zalecenia: Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych,
obsługi i eksploatacji urządzeń, stosowanie odzieży
roboczej i środków ochrony indywidualnej (okulary
ochronne). Praca przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych
tylko z wymaganymi uprawnieniami. Okresowe kontrole
i przeglady urządzeń.

4,48

Zalecenia: Przestrzeganie zasad BHP wprowadzonych w
zakładzie i ujetych w KBW oraz wytycznych uzyskanych
przy podejmowaniu Zadania. Konsultacje z
przełożonymi, działem BHP.

Pożar

Zaprószenie
ognia,
uszkodzone
maszyny i
urządzenia

Duże - Ciężkie
poparzenie,
urazy, zagrożenie
śmierć
utraty życia

4

Zalecenia: Przestrzeganie zasad BHP wprowadzonych w
zakładzie i ujetych w KBW oraz wytycznych uzyskanych
przy podejmowaniu Zadania. Konsultacje z
przełożonymi, działem BHP.Kontrola własnych
podręcznych środków gaśniczych, sprawdzenie drogi
ewakuacyjnej z miejsca wykonywania Zadania. Zakaz
używania otwartego ognia bez odpowiedniego
zezwolenia ze strony SWISS KRONO.

Lokalne
zagrożenia

Powódź, atak
terrorystyczn
y, katastrofy
komunikacyj
ne i
budowlane

Ciężkie
obrażenia
Duże - Ciężkie
ciała, trwałe urazy, zagrożenie
kalectwo,
utraty życia
śmierć

4

Zalecenia: reagowanie na alerty pogodowe,
przestrzganie wewnętrznych wytycznych podczas
wykoywania Zadania.

Agresja

Konflikty
między
osobami
przebywający
mi na terenie
zakładu

Ciężkie
obrażenia
Duże - Ciężkie
ciała, trwałe urazy, zagrożenie
kalectwo,
utraty życia
śmierć

4

Zalecenia: nielekcaważenie problemu, zgłaszanie
przełożonemu oraz przedstawicielowi SK, reagowanie
na zauważone nieprawidłowości w tym zakresie wobec
osób trzecich.

2,04

Zalecenia: Postępowanie zgodnie z wytycznymi KBW
oraz wewnętrznymi ustaleniami w działach, w których
wykonywane jest Zadanie.

Nieodpowied
nie
Potknięcie,
składowanie, upadek
nieład

Małe - Drobne,
lekkie urazy
potłuczenia,
niepowodujące
zwichnięcia,
niezdolności do
pracy

Ryzyko jest określone jako:
1-3 = A – ryzyko akceptowane, niewymagające wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa i ochrony,
3,1-4,3 = TA – ryzyko tolerowane - akceptowane, przy którym należy rozważyć wprowadzenie dodatkowych środków
bezpieczeństwa i ochrony, jeżeli są one praktycznie uzasadnione,
4,4-4,9 = TNA – ryzyko tolerowane - nieakceptowane, dopuszczalne czasowo przy wskazaniach wprowadzenia koniecznych,
dodatkowych środków bezpieczeństwa i ochrony,
5 = NA – ryzyko nieakceptowane, uniemożliwiające wykonywanie pracy do czasu wprowadzenia koniecznych, dodatkowych
środków bezpieczeństwa i ochrony.
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14. WAŻNE TELEFONY
Nr kierunkowy do SWISS KRONO 68 363 + ... (nr wewnętrzny)

Portiernia Główna

1273, 1353

Terminal Załadunkowy

1473, 1474

Ochrona Środowiska

1253, 1252, 1576

BHP

1159, 1585

P.Poż.

1165, 1250

Ochrona zakładu

1471, 1125

Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne, umieszczone w tym dokumencie, są własnością naszej
firmy. Są chronione prawem autorskim, które przysługuje SWISS KRONO sp. z o.o. z siedzibą w Żarach
(68-200), Polska, przy ul. Serbskiej 56. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartości dokumentu
lub jego części bez pisemnej zgody SWISS KRONO sp. z o.o. jest zabronione.
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15. ZAŁĄCZNIKI
15.1. Załącznik nr 1 - Instrukcja dotycząca zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych

Żary 2022
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Przedmiot instrukcji
Niniejsza instrukcja określa zasady ruchu na drogach wewnętrznych zakładu SWISS KRONO sp. z o. o.,
które zostały opracowane na podstawie specyfiki zakładu oraz przepisów ruchu drogowego. Ponadto,
definiuje ona w szczególności zasady ruchu rowerzystów i pieszych na poszczególnych drogach,
maksymalne prędkości środków transportu oraz warunki komunikacji na drogach wewnątrzzakładowych i w
pomieszczeniach zakładu SWISS KRONO sp. z o. o. w Żarach. Podczas opracowywania dokumentu
uwzględniono warunki, panujące na terenie zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem szerokości dróg,
natężenia ruchu, widoczności itp.
1.

Załączniki
−
−

Przewodnik dla gości (załącznik nr 1),
Mapa sytuacyjna SWISS KRONO z trasą wycieczek pieszych i autokarowych, stref szczególnie
niebezpiecznych, strefy wolnej od tagów, miejsc załadunku i rozładunku (załącznik nr 2).

2.

Zastosowanie

Instrukcja dotyczy wszystkich osób oraz środków transportu przebywających na Terenie SWISS KRONO
Sp. z o. o. w Żarach.
Szczegółowy wykaz osób i pojazdów podlegających procedurze:
Piesi:
−
−
−
−

pracownicy SWISS KRONO,
Wykonawcy oraz ich pracownicy i Podwykonawcy,
pracownicy firm transportowych,
goście.

Rowerzyści:
− pracownicy (zgodnie z listą rowerów dopuszczonych
−

do ruchu na terenie zakładu),

Wykonawcy

(tylko i wyłącznie na specjalne zezwolenie).

Wózki
−
−
−

jezdniowe:
elektryczne platformowe,
widłowe, widłowe boczne,
typu melex.
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Samochody osobowe i dostawcze:
− samochody pracowników (służbowe, prywatne tylko ze
−

specjalną przepustką),

samochody Wykonawców i firm serwisowych.

Samochody ciężarowe:
− samochody dostawców (surowców, części, itp.),
− samochody wyjeżdżające z materiałem i produktami
gotowymi,
− specjalistyczne pojazdy ciężarowe (cysterny, dźwigi koszowe,

wywrotki, kontenery itp).

Pojazdy specjalistyczne:
− ładowarki,
− żurawie,
− ciągniki z przyczepami platformowymi i zwykłymi,
− podnośniki samojezdne.

Kolej szynowa:
− lokomotywy,
− wagony z surowcem drzewnym i chemicznym,
− wagony na produkty drzewne i chemiczne.
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3. Bramy wjazdowe i wejścia pieszych na Teren SWISS KRONO
Brama Główna – wejście/wyjście pracowników, Wykonawców, gości. Wjazd/wyjazd samochodów
służbowych, samochodów prywatnych, samochodów Wykonawców, dostawców i gości.
Brama Terminal Załadunkowy – wejście/wyjście pracowników, Wykonawców, gości.
Wjazd/wyjazd samochodów służbowych, samochodów prywatnych, samochodów Wykonawców
oraz samochodów ciężarowych (transport wyrobów gotowych).
Brama Surowca – wjazd/wyjazd samochodów ciężarowych dostarczających surowiec drzewny.
Kancelaria – wejście/wyjście pracowników, miejsce rejestrowania wejścia/wyjścia gości i
Wykonawców.

4. Zasady ruchu na drogach wewnętrznych zakładu SWISS KRONO sp. z o. o.
4.1 Postanowienia ogólne
4.1.1 Użytkownik dróg wewnętrznych i stanowisk postojowych na Terenie SWISS KRONO, zobowiązuje się
do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszej instrukcji.
4.1.2 Ruch pojazdów i pieszych na terenie dróg wewnętrznych SWISS KRONO odbywa się zgodnie
z umieszczonym oznakowaniem pionowym i poziomym, na zasadach określonych w niniejszej instrukcji.
4.1.3 Dopuszczalna prędkość pojazdów na drogach wewnętrznych na Terenie SWISS KRONO wynosi

do 20 km/h,
a w obszarze pomieszczeń zakładu: hal produkcyjnych, magazynowych i innych obiektów zamkniętych

do 10 km/h.
W zakładzie wprowadzono system kontroli prędkości (fotoradary – tablice informujące o prędkości danego
pojazdu), które stanowią również odniesienie dla kierowców nieposiadających prędkościomierzy w swoich
pojazdach.
UWAGA!!! Prędkość jazdy zawsze musi być dostosowana do panujących warunków na
drodze!!!
4.1.4 Na Terenie SWISS KRONO obowiązuje całkowite pierwszeństwo przejazdu dla pojazdów.
4.1.5 Na Terenie SWISS KRONO obowiązuje zakaz używania sprzętu telekomunikacyjnego
podczas poruszania się rowerem lub pojazdem mechanicznym. Podczas poruszania się pieszo w
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strefach produkcji
i
magazynów zaleca się
unikanie korzystania ze sprzętu
telekomunikacyjnego. W przypadku konieczności użycia ww. sprzętu zaleca się zatrzymanie w
bezpiecznym miejscu.
4.1.6 Na Terenie SWISS KRONO obowiązuje użycie sygnału dźwiękowego, przez operatorów wózków
widłowych oraz pojazdów specjalistycznych w sytuacji, kiedy kierujący pojazdem zbliża się do skrzyżowania
dróg i innych miejsc o ograniczonej widoczności (dotyczy to dróg poza budynkami i wewnątrz budynków).
Obowiązek ten dotyczy także sytuacji wjazdu/wyjazdu z hal, magazynów i innych obiektów znajdujących
się na Terenie SWISS KRONO oraz sytuacji, w której tor jazdy jadącego wózka krzyżuje się z ciągiem
komunikacyjnym dla pieszych i skrzyżowania te nie są wyposażone w stałe systemy sygnalizacyjne.
4.1.7 Kierujący pojazdami na Terenie SWISS KRONO mają obowiązek używania świateł do jazdy
dziennej/świateł mijania przez całą dobę oraz świateł ostrzegawczych (jeśli pojazd jest w
takie wyposażony).
Dopuszcza się odstępstwo od stosowania żółtego błyskowego światła ostrzegawczego tzw. „koguta” w
wózkach widłowych SWISS KRONO, ze względu na występowanie niepożądanych dla operatorów
warunków (olśnienie). Obowiązkowo należy jednak stosować światło „blue point”.
Wyjątek nie dotyczy wózków widłowych przewożących płytę o niestandardowych gabarytach (powyżej
2800x2070 mm).
4.1.8 Miejsca w zakładzie pracy, w których poruszają się pracownicy i gdzie występują zagrożenia powinny
być:
a) oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami.
Znaki bezpieczeństwa powinny być umieszczone w sposób widoczny – w miejscu lub w najbliższym
otoczeniu określonego zagrożenia, a w przypadku ogólnego zagrożenia – przy wejściu na teren gdzie
występuje takie zagrożenie,

b) zabezpieczone poprzez ich odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposób, jeśli oznakowanie
barwami i/lub znakami bezpieczeństwa nie jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia pracownika – zapis dotyczy ciągów produkcyjnych, przy których poruszają się
pracownicy,

c) zamknięte odpowiednimi pokrywami w przypadku otworów i zagłębień lub jeśli to niemożliwe –
właściwie ogrodzone i oznakowane,
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d) pomalowane barwami bezpieczeństwa (zgodnie z Polskimi Normami), jeżeli występują na
przejściach zagrażających potknięciem się upadkiem lub uderzeniem (np. stopnie),

e) zagrodzone lub zabezpieczone w inny sposób, jeśli występuje możliwość niespodziewanego
wtargnięcia pieszych na drogę.

4.2 Postanowienia szczególne
4.2.1 Użytkownikom dróg wewnętrznych i stanowisk postojowych zabrania się:
a) wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu (w sytuacji awarii
pojazdu konieczne jest jego odholowanie w miejsce przeznaczone dla napraw pojazdów, a w
przypadku braku takiej możliwości należy wygrodzić i oznakować teren oraz wykonać naprawę z
zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad BHP),
b) zaśmiecania terenu,
c) ustawiania pojazdów niezgodnie z oznakowaniem pionowym i poziomym na terenie dróg
wewnętrznych,
d) pozostawiania pojazdu na skrzyżowaniach, ciągach komunikacyjnych dla pieszych, drogach
pożarowych, przejazdach kolejowych oraz przejściach dla pieszych.
4.2.2 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone spółce SWISS KRONO, bądź
innym Użytkownikom w związku z pozostawieniem pojazdu na drogach wewnętrznych oraz stanowiskach
postojowych.
4.2.3 W przypadku wystąpienia zdarzenia na terenie dróg wewnętrznych lub stanowisk postojowych, które
skutkowałoby jakąkolwiek odpowiedzialnością Użytkownika z tego tytułu, zobowiązany jest on przed
opuszczeniem Terenu SWISS KRONO sp. z o.o. do niezwłocznego poinformowania Zarządu o tym fakcie i
złożenia w formie pisemnej stosownego oświadczenia.
4.2.4. W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie dróg wewnętrznych oraz
stanowisk postojowych, obowiązują zasady, określone w ustawie: Prawo o ruchu drogowym, z
zastrzeżeniem zasad dotyczących ruchu pieszych ujętych w pkt 4.3.
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4.3 Zasady ruchu pieszych
4.3.1 Piesi zobowiązani są do korzystania z chodników, wyznaczonych ciągów komunikacyjnych dla
pieszych lub ścieżek z uwzględnieniem wszelkich znaków ostrzegawczych znajdujących się na Terenie
SWISS KRONO. W przypadku braku powyższych, piesi poruszając się po drogach wewnątrzzakładowych,
zobowiązani są do poruszania się lewą stroną dróg oraz do zachowania szczególnej ostrożności.
Przed przekroczeniem jezdni, pieszy musi bezwzględnie upewnić się, że nie spowoduje
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów, jak również ustąpić im
pierwszeństwa. Do przeciwległej krawędzi jezdni pieszy zobowiązany jest przechodzić
najkrótszą drogą (prostopadle do jej osi) chyba, że wyznaczono inaczej.
4.3.2 Na Terenie SWISS KRONO obowiązuje:
−

odzież z barwami ostrzegawczymi (kurtki, fartuchy, odzież robocza) lub kamizelki w barwach
ostrzegawczych, w kolorze żółtym dla pracowników SWISS KRONO sp. z o. o. i w kolorze
pomarańczowym dla gości SWISS KRONO sp. z o. o., wyposażone w elementy odblaskowe, dla
pracowników Wykonawcy zgodnie z zapisami KBW (zgodne z normą PN-EN ISO 20471:2013),

−

ochrona głowy tj. hełm ochronny – obowiązkowo podczas poruszania się w obszarze prac
wymienionych w tabeli poniżej oraz w przypadku poruszania się w obszarach produkcyjnych,
magazynowych i warsztatowych. Pracowników SWISS KRONO sp. z o.o. obowiązuje, a pozostałym
zaleca się, stosowanie ochrony głowy w jaskrawych kolorach poprawiających widoczność.
Dopuszcza się wyjątki w stosowaniu ochrony głowy:
a) na stanowiskach pracy, na których nie istnieje zagrożenie urazu głowy oraz nie istnieje ryzyko
wypadku komunikacyjnego,
b) w przypadku wchodzenia do pracy i wychodzenia z pracy, pod warunkiem poruszania się tylko
wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi (portiernia – szatnia - portiernia), z zachowaniem
szczególnej ostrożności oraz zasad obowiązujących pieszych,
c) w strefie portiernia główna/kancelaria (przejście przez SHOWROOM <–> budynek biurowy 1, 2
i budynek biurowy Głównego Inżyniera (strefa niebieska - patrz mapka, pkt 6.2).
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Prace narażające pracowników na urazy głowy, wymagające stosowania hełmu ochronnego:

a) prace budowlane, zwłaszcza na rusztowaniach i w ich sąsiedztwie, przy wznoszeniu i
demontażu szalowania, przy rozbiórkach obiektów

budowlanych, prace

montażowe

i

instalacyjne,
b)

prace

na

konstrukcjach

stalowych,

masztach,

wieżach,

stalowych

konstrukcjach

hydraulicznych, dużych zbiornikach i rurociągach, stacjach energetycznych, prace remontowomontażowe przy kotłach i ich instalacjach,
c) prace ziemne, prace w wykopach, rowach,
e) prace z materiałami wybuchowymi,
f) prace w sąsiedztwie urządzeń do podnoszenia, dźwigów i przenośników,
g) prace przy piecach przemysłowych,
h) prace na wysokości
− ochrona oczu obowiązkowo w strefie zewnętrznej Wydziału Produkcji Płyty Surowej NP (PS, MDF,
PW i OSB), podczas poruszania się w obszarze wykonywania prac wymagających stosowania
ochrony oczu (cięcie, szlifowanie, prace porządkowe itp.) oraz w pozostałych przypadkach
zgodnie z oznakowaniem,
− pozostałe środki ochrony indywidualnej zgodnie z oznakowaniem.
UWAGA!!!
Powyższe zasady nie obowiązują podczas poruszania się pracowników/Wykonawców po
terenach przyległych do spółki, z zastrzeżeniem, że osoby te nie wykonują w tym obszarze
prac/zadań.
4.3.3 Na Terenie SWISS KRONO (bez terenów przyległych do spółki) stosuje się system wspomagający
wykrywanie pieszych. System obejmuje pojazdy oznakowane SWISS KRONO (wózki widłowe, ładowarki,
żurawie samojezdne) oraz wszystkich pieszych.
Pieszy:

1. Obowiązkowo każdorazowo pobiera nadajnik osobisty tzw. tag

:

a. z portierni Terminal - wszystkie osoby wchodzące na teren zakładu,
b. z portierni Głównej - wszystkie osoby wchodzące na Teren SWISS KRONO, za wyjątkiem
pracowników administracji (pracujących w budynku głównym, budynkach A i B oraz
budynku Głównego Inżyniera (patrz mapka - pkt 6.2)
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c. z miejsc wyznaczonych, tj. showroom, sekretariat Zarządu, biuro HLP, biuro BHP i OŚ,
budynek Głównego Inżyniera, biuro HZ i Szefa NP - pracownicy administracji wymienieni w
ppkt b. oraz goście SWISS KRONO, w przypadku wejścia w strefę obowiązywania
tagów.
2. Pieszy obowiązkowo zawsze nosi tag przy sobie. Posiadanie taga nie zwalnia pieszego
z zachowania ostrożności podczas poruszania się po Terenie SWISS KRONO.
3. Pieszy, widząc lub słysząc sygnalizację ostrzegawczą, natychmiast zatrzymuje się i nawiązuje
kontakt wzrokowy z operatorem i ustępuje pierwszeństwa przejazdu.
4. Obowiązkowo, każdorazowo zdaje tag do stacji ładującej:
•

przy wyjściu z zakładu

•

w miejscu, skąd został pobrany tag.

UWAGA!!! Obowiązek posiadania taga dotyczy także rowerzystów.

Operator pojazdu wyposażonego w system:
1. Pobiera tag przy wejściu do zakładu.
2. Wsiadając do pojazdu, instaluje tag w stacji dokującej, w celu dezaktywacji nadajnika i
sprawdzenia poprawności działania systemu. Uruchamia pojazd i sprawdza czy system jest gotowy
do pracy. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania systemu kontaktuje się niezwłocznie z
przełożonym.

3. Obowiązkowo reaguje, jeżeli na listwie sygnalizacyjnej

pojawia się:

•

strefa żółta oznacza „UWAGA” - ogranicza prędkość jazdy i nawiązuje kontakt wzrokowy z
pieszym, w celu ustalenia dalszych działań; dla ostrzeżenia pieszego może dodatkowo używać
sygnału ostrzegawczego (klakson),

•

strefa czerwona oznacza „STOP” - zatrzymuje wózek lub w przypadku, gdy jest pewny, że w
strefie bezpośredniego zagrożenia nie znajduje się pieszy/rowerzysta, ostrożnie kontynuuje
jazdę, i jeśli to możliwe, nawiązuje kontakt wzrokowy z pieszym/rowerzystą w celu ustalenia
dalszych działań - po ustaniu zagrożenia może wrócić do normalnego trybu pracy,
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•

pojawiające się pulsujące czerwone światło na górnej i dolnej części listwy - ogranicza
prędkość jazdy i zachowuje szczególną ostrożność; system może działać niepoprawnie na
skutek oddziaływania pól elektromagnetycznych urządzeń, znajdujących się na terenie zakładu.

UWAGA!!! Pojawienie się sygnalizacji w:
górnej części listwy -> pieszy znajduje się z przodu pojazdu
dolnej części listwy -> pieszy znajduje się z tyłu pojazdu
4. Wysiadając z pojazdu, każdorazowo pobiera tag ze stacji dokującej, zabiera ze sobą i stosuje się do
wytycznych określonych dla pieszego. W momencie usunięcia nadajnika ze stacji dokującej
powinien pojawić się komunikat strefy czerwonej. W przypadku innym niż opisano, obowiązkowo
kontaktuje się z przełożonym.
5. Przy wyjściu z zakładu zdaje tag/umieszcza w stacji ładującej, z której pobrał tag.

Kierowca firmy transportowej:

1. Każdorazowo wjeżdżając na Teren SWISS KRONO, pobiera tag

,

2. Na Terenie SWISS KRONO opuszcza kabinę swojego samochodu tylko
załadunku/rozładunku w strefie do tego wyznaczonej. Zawsze posiada tag przy sobie.

podczas

3. Widząc lub słysząc sygnalizację ostrzegawczą, natychmiast zatrzymuje się i nawiązuje kontakt
wzrokowy z operatorem pojazdu, w celu ustalenia dalszych działań, zarówno, kiedy znajduje się
w kabinie swojego pojazdu, jak i w momencie jej opuszczenia.
4. Posiadanie taga nie zwalnia z zachowania ostrożności podczas poruszania się po terenie zakładu.
5. Obowiązkowo każdorazowo przy opuszczeniu zakładu zwraca tag do stacji ładującej, w miejscu,
skąd został pobrany tag.
UWAGA dotyczy wszystkich!!! Kontrola stanu naładowania taga:
kontrolka
zielona
kontrolka
pomarańczowa
kontrolka
czerwona
kontrolka
nieaktywna

tag w pełni naładowany – sprawny na ok. 12h
tag działa, ale jest częściowo rozładowany
tag działa, ale jest częściowo rozładowany, w momencie, gdy
pojawia się sygnalizacja dźwiękowa - tag sprawny przez ok. 1/2h
– należy wymienić tag w miejscu, z którego pobrano tag
tag rozładowany lub uszkodzony – należy jak najszybciej
wymienić w punkcie pobrania.

UWAGA !!!
Wyniesienie taga poza teren zakładu wyzwoli system alarmowy !!!
Zagubienie lub zniszczenie nadajnika osobistego (taga) wiąże się z obciążeniem kosztami
zakupu nowego nadajnika.
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4.3.4 Na Terenie SWISS KRONO Na Terenie SWISS KRONO (bez terenów przyległych do spółki) stosuje się
dodatkowo:
4.3.4.1 w obszarze wydziału NP - system ostrzegania przed nadjeżdżającą ładowarką
oznakowaną SWISS KRONO, polegający na wzbudzaniu sygnalizatorów ostrzegawczych w momencie
zbliżania się ładowarki do danego obszaru.
Poruszająca się osoba (pieszy, rowerzysta, kierowca każdego innego niż ładowarka pojazdu) po pojawieniu
się sygnalizacji obowiązkowo musi ustąpić pierwszeństwa tj. powinna usunąć się z trasy jazdy ładowarki,
zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i ruszyć dopiero w momencie, kiedy ładowarka znajdzie się w
bezpiecznej, niezagrażającej odległości. Stosuje się sygnalizatory typu:
- tablica świetlna z piktogramem ładowarki + sygnalizacja dźwiękowa

,
- pulsujące czerwone światło + sygnalizacja dźwiękowa

,
- listwy ledowe w kolorze czerwonym

.

4.3.4.2 systemy ostrzegające przed
magazynowych, warsztatowych

wyjeżdżającymi

Strona 40 z 53

pojazdami

z

hal

produkcyjnych,

KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA WYKONAWCY

4.3.5 Piesi poruszający się po drogach wewnątrzzakładowych obowiązani są do ustępowania
pierwszeństwa rowerzystom oraz innym pojazdom.

Szlaki komunikacyjne dla pieszych – oznakowane linią białą.
Przejścia przez drogę dla pieszych – oznakowane linią białą przerywaną.
Obszar, w którym obowiązują tagi - oznakowane znakami informacyjnymi.
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4.3.6 Piesi, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, zobowiązani są do
zachowania szczególnej ostrożności.
4.3.7 Poza przejściami dla pieszych, przechodzenie przez jezdnię jest
dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje to zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu.
4.3.8 Goście na Terenie SWISS KRONO mogą poruszać się tylko po uzyskaniu zgody na wstęp, otrzymaniu
przepustki i zapoznaniu się z Przewodnikiem dla Gości. Goście wchodzący w strefę obejmującą system
wspomagający wykrywanie pieszych pobierają dodatkowo tag (patrz 4.3.3). W momencie opuszczania
zakładu, każdy Gość ma obowiązek zdać przepustkę i tag.
4.3.9 Wycieczki grupowe, zwiedzające zakład SWISS KRONO sp. z o.o. w celach poznawczych,
dydaktycznych, naukowych lub wychowawczych, mogą znajdować się na Terenie SWISS KRONO tylko za
zgodą Zarządu firmy, pod opieką przewodnika lub wyznaczonego pracownika. Tagi pobierają pracownicy
SWISS KRONO – przewodnicy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi organizacji wycieczek w SWISS KRONO
(odrębny dokument).
4.3.10 Goście przebywający na Terenie SWISS KRONO, zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu
pieszych oraz poleceń wydawanych przez osoby zapraszające Gości lub upoważnione do oprowadzania
wycieczek ze strony SWISS KRONO.
W załączniku do niniejszej instrukcji określono trasę wycieczki. Jakiekolwiek odstępstwa od wyznaczonej
trasy muszą być bezwzględnie wcześniej uzgodnione z Szefami/Kierownikami wydziałów/działów i Służbą
BHP.
4.3.11 Pieszym zabrania się:
a) wchodzenia na jezdnię:
− bezpośrednio przed jadącym pojazdem, w tym również na przejściach dla pieszych,
− spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi bez upewnienia się czy
bezpiecznie można przejść,
b) przebiegania przez jezdnię,
c) chodzenia po torowiskach bocznicy kolejowej (nie dotyczy osób, których obowiązki służbowe
obejmują prace w tym obszarze i służb kontrolnych oraz technicznych, które wejście w ten
obszar, każdorazowo muszą uzgodnić swoje wejście w strefę bocznicy z działem transportu
kolejowego tj. HLS - motowozownia tel. 1382/4382).
4.4 Zasady ruchu rowerzystów
4.4.1 Na Terenie SWISS KRONO na rowerze mogą poruszać się tylko pracownicy zakładu (tylko rowerami
znajdujących się w zakładowym wykazie rowerów służbowych) lub Wykonawcy, którzy otrzymali stosowne
zezwolenie.
4.4.2. Na Terenie SWISS KRONO, kierujący rowerem powinien
jechać zawsze z włączonym światłem, możliwie blisko prawej
krawędzi jezdni, a w przypadku, gdy jedzie więcej niż jeden
rower, powinny one poruszać się jeden za drugim.
4.4.3 Na Terenie SWISS KRONO można się poruszać wyłącznie
rowerami oznakowanymi (nazwa działu i nr), dopuszczonymi do
ruchu (zgodnie z rejestrem rowerów dopuszczonych do ruchu).
Poruszanie się pracowników na Terenie SWISS KRONO
rowerami prywatnymi jest zabronione.
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4.4.4 Kierujący rowerami, korzystający z dróg wewnątrzzakładowych, obowiązani są do zachowania
szczególnej ostrożności oraz do ustępowania pierwszeństwa pojazdom, poruszającym się po
Terenie SWISS KRONO.
4.4.5 Rowerzystów na Terenie SWISS KRONO obowiązuje stosowanie odblaskowych ubrań ochronnych
(kamizelki, kurtki, ubrania i fartuchy robocze z elementami jaskrawymi) oraz ochrony głowy w jaskrawych
kolorach (hełm), poprawiających ich widoczność dla innych uczestników ruchu.
4.4.6. Kierującym rowerem zabrania się:
a) jazdy bez trzymania dwóch rąk na kierownicy,
b) jazdy bez trzymania nóg na pedałach lub podnóżkach,
c) „czepiania” się pojazdów,
d) przejeżdżania wzdłuż przejść dla pieszych.
4.5 Zasady poruszania się wózkami jezdniowymi (elektryczne platformowe, widłowe, widłowe
boczne, typu melex).
4.5.1 W czasie jazdy, operator wózka musi przestrzegać przepisy
obowiązującej
instrukcji,
przepisy
eksploatacyjne
wózka,
obowiązujące Zarządzenie Prezesa SWISS
KRONO Sp. z o. o., w sprawie warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu
wózków jezdniowych z napędem silnikowym w
transporcie
wewnętrznym
oraz
inne
wprowadzone w firmie wymagania z zakresu
BHP i P.POŻ.
4.5.2 Operator wózka obowiązany jest posiadać przy sobie imienne zezwolenie pracodawcy na poruszanie
się wózkiem jezdniowym po Terenie SWISS KRONO.
4.5.3 Jazda wózkiem może być prowadzona tylko w sposób i z szybkością zapewniającą bezpieczeństwo
ruchu w danych warunkach oraz bezpieczeństwo przewożonego ładunku. Maksymalna prędkość jazdy
musi być dostosowana do wszystkich warunków panujących na drodze i nie może przekraczać:
- 20 km/h - na drogach i placach na Terenie SWISS KRONO,
- 10 km/h - wewnątrz hal produkcyjnych i magazynowych, w miejscach zwężenia dróg, na
mostkach przeładunkowych, rampach, w bramach, korytarzach, pochylniach, między regałami oraz
w innych niebezpiecznych miejscach (patrz pkt. 4.1.3).
4.5.4 W czasie jazdy wózkiem widłowym, widły powinny być uniesione na wysokość ok. 30 cm od poziomu
jezdni, a mechanizm podnoszenia pochylony max do tyłu (tzw. pozycja transportowa).
4.5.5 Miejsca przejazdu, nad którymi znajdują się części maszyn i instalacje, itp. powinny być odpowiednio
oznakowane i zabezpieczone.
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4.5.6 Odległość między obrzeżami przejść (bramy, drzwi) a obrysem wózka z ładunkiem powinna pozwalać
na bezpieczny transport, aby nie doprowadzić do uszkodzenia przewożonego ładunku i konstrukcji.
4.5.7 Przy jeździe wzdłuż rampy należy zachować bezpieczną odległość od krawędzi rampy (za wyjątkiem
prac za i rozładunkowych ze środków transportu przy użyciu mostków uchylnych).
4.5.8 Przed wjazdem do wagonów kolejowych lub na platformę pojazdu samochodowego, operator wózka
powinien sprawdzić czy ciężar wózka wraz z ładunkiem nie przekracza dopuszczalnej nośności, czy stan
podłogi umożliwia bezpieczny załadunek lub rozładunek materiałów.
4.5.9 Przy stosowaniu mostków ładunkowych (ruchomych pomostów) operator wózka musi się upewnić czy
mostek jest pewnie zamocowany i czy jest dostatecznie wytrzymały.
4.5.10 Miejsca, gdzie drogę przeznaczoną dla ruchu wózków przecinają linie kolejowe, winny być
odpowiednio oznakowane i oświetlone.

4.5.11 Należy natychmiast wstrzymać ruch wózków z napędem silnikowym, w przypadku zaistnienia
okoliczności, stwarzających potencjalne zagrożenie pożarowe lub wybuchowe np.:
− rozszczelnienie się instalacji technologicznej, zbiorników, mieszalników, opakowań itp.
z materiałami niebezpiecznymi,
− niesprawności urządzeń wentylacyjnych,
− gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem przekracza 10% ich dolnej
granicy wybuchowości,
− zaistnienia innych okoliczności, stwarzających potencjalne zagrożenie pożarowe lub
wybuchowe.
Ruch wózków wstrzymuje się poprzez:
− wydanie stosownych poleceń ustnych,
− ustawienie znaków zakazujących wjazdu wózków lub w inny skuteczny sposób.
4.5.12 Kierującym wózkami jezdniowymi zabrania się:
a) jazdy wózkiem niesprawnym technicznie,
b) udostępniania prowadzenia wózka osobom do tego
nieupoważnionym,
c) jazdy wózkiem po drogach publicznych zewnętrznych
poza Terenem SWISS KRONO,
d) jazdy wózkiem w odległości mniejszej niż 15 m od
aparatów
i
urządzeń
podczas
operacji,
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umożliwiających wydostawanie się na zewnątrz par rozpuszczalników lub gazu np.: przy
załadunku (rozładunku) cystern, autocystern, zbiorników itp., cieczami palnymi,
e) parkowania wózków w miejscach, w których byłyby narażone na bezpośrednie
oddziaływanie promieni słonecznych (dotyczy wózków zasilanych LPG),
f) eksploatować wózki z niesprawnym układem chłodzenia,
g) pracować mokrymi lub zatłuszczonymi rękami oraz mając mokre lub zatłuszczone podeszwy
butów,
h) garażowania wózków w pomieszczeniach produkcyjnych lub magazynowych, jeżeli nie
opróżniono zbiornika paliwa i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego,
i) zabrania się pozostawiania wózka z włączonym silnikiem.
4.6 Zasady ruchu samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych
4.6.1 Ruch samochodów na Terenie SWISS KRONO odbywa się
zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z uwzględnieniem wyłączeń
zawartych w niniejszej instrukcji, dotyczących zasad pierwszeństwa
przejazdu.
4.6.2 Kierujący pojazdem, poruszającym się po drogach
wewnątrzzakładowych, zbliżając się do skrzyżowania, ma obowiązek
zachować szczególną ostrożność, zwolnić i w razie potrzeby ustąpić
pierwszeństwa przejazdu pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej
strony.
4.6.3 Kierujący pojazdami na Terenie SWISS KRONO mają bezwzględne pierwszeństwo na
skrzyżowaniach przed rowerzystami oraz pieszymi, korzystającymi z dróg wewnątrzzakładowych.
4.6.4 Kierujący pojazdem w razie dostrzeżenia rowerzysty bądź pieszego, poruszającego się niezgodnie z
zasadami niniejszej procedury, ma obowiązek użycia sygnału dźwiękowego i zachowania szczególnej
ostrożności.
4.6.5 Kierujący pojazdami na Terenie SWISS KRONO mają obowiązek używania świateł do jazdy dziennej/
świateł mijania przez całą dobę oraz świateł ostrzegawczych (jeśli pojazd jest w takie wyposażony).
4.6.6 Wjazd pojazdami prywatnymi pracowników jest możliwy tylko za okazaniem stałej przepustki,
natomiast wjazd Wykonawców i Gości na Teren SWISS KRONO tylko po uzyskaniu odpowiednej zgody ze
strony SWISS KRONO sp. z o. o. (patrz Księga Bezpieczeństwa Wykonawcy pkt 4). Parkowanie dozwolone
jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych lub, w uzasadnionych przypadkach, w miejscach
uzgodnionych z Przedstawicielem SWISS KRONO.

Kierowco!!! Operator, kierując pojazdem wolnobieżnym (ładowarka, żuraw, wózek widłowy i
inne), ma ograniczoną widoczność ze względu na konstrukcję pojazdu (układ roboczy) –
zachowaj zasadę tzw. ograniczonego zaufania.
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4.7 Zasady ruchu pojazdów specjalistycznych – ładowarki, żurawie samojezdne i inne.
4.7.1 W czasie jazdy, operatorzy pojazdów specjalistycznych muszą przestrzegać przepisy obowiązującej
instrukcji, przepisy eksploatacyjne pojazdów oraz przepisy BHP i P.POŻ.
4.7.2. Kierujący pojazdami specjalistycznymi na Terenie SWISS KRONO mają bezwzględne
pierwszeństwo na skrzyżowaniach przed rowerzystami oraz pieszymi, korzystającymi z dróg
wewnątrzzakładowych.
4.7.3 Kierujący pojazdami specjalistycznymi, poruszającymi się po drogach wewnątrzzakładowych, mają
obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w każdych warunkach.

4.7.4 Pojazdy specjalistyczne powinny być wyposażone w sygnały cofania (zarówno dźwiękowe jak i
optyczne) oraz dodatkowo w światła ostrzegawcze, które obowiązkowo muszą być włączone.
4.8. Organizacja przejazdów kolejowych
4.8.1 Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez ten przejazd, jest
obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory, jest obowiązany zawsze upewnić
się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza, jeżeli
wskutek mgły lub z innych powodów, przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

4.8.2 Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w
bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy.
Kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd przed przejazdem kolejowym (STOP), w celu upewnienia się
czy nie nadjeżdża pojazd szynowy.
4.8.3 Kierującemu pojazdem zabrania się:
− wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania
jazdy,
− pozostawiania i postoju pojazdów bezpośrednio przy torach,
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−
−
−

wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim,
omijania pojazdu oczekującego przed przejazdem kolejowym, jeżeli wymagałoby to wjechania
na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu,
w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany
niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem
szynowym o niebezpieczeństwie.

5. Strefy szczególnie niebezpieczne dla ruchu pieszych i rowerzystów
Na Terenie SWISS KRONO wyznaczono cztery strefy niebezpieczne. Zwiększony poziom niebezpieczeństwa
wynika ze wzmożonego ruchu pojazdów na terenie stref i szczególnego niebezpieczeństwa, stwarzanego
przez poruszające się wózki widłowe i ładowarki. Na terenie stref niebezpiecznych wszystkich
użytkowników obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności.
Wyznaczone strefy zostały wyszczególnione na mapie znajdującej się w pkt 6.2 niniejszej instrukcji.
Strefy szczególnie niebezpieczne na terenie zakładu SWISS KRONO:
a) Strefa A (plac surowca, teren suszarni i kotłowni zakładowych) – zwiększone niebezpieczeństwo
związane jest z poruszaniem się sprzętu specjalistycznego (ładowarki i żurawie, ciągniki z przyczepą)
oraz samochodów ciężarowych. Na terenie tej strefy obowiązuje wyłączenie z ruchu pieszych i
rowerzystów – nie dotyczy osób, których obecność jest uzasadniona koniecznością wykonania
obowiązków służbowych w tej strefie.

b) Strefa B (nawy załadunkowe wyrobów gotowych) – poruszanie się w tej strefie jest możliwe pod
warunkiem, że obecność jest uzasadniona koniecznością wykonania obowiązków służbowych w tej
strefie.

c) Strefa C obszar pomiędzy stanowiskiem pakowania OSB a stanowiskiem pakowania MWS wraz z
wyjazdem w kierunku magazynu nr 9 – miejsce niebezpieczne związane ze wzmożonym ruchem
wózków jezdniowych, poruszanie się w tej strefie jest możliwe pod warunkiem, że obecność jest
uzasadniona koniecznością wykonania obowiązków służbowych w tej strefie.
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d) Strefa D (hale magazynowe wyrobów gotowych) – na terenie tych obszarów obowiązuje
wyłączenie ruchu pieszych i rowerzystów – nie dotyczy osób, których obecność jest uzasadniona
koniecznością wykonania obowiązków służbowych w tej strefie.

e) Strefy zagrożenia wybuchem
Na Terenie SWISS KRONO wyznaczono i oznakowano obszary występowania stref zagrożenia
wybuchem. Obowiązkiem osób znajdujących się w tych obszarach jest bezwzględne stosowanie się do
nakazów/zakazów umieszczonych w danej strefie.

Podstawa prawna
*

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (obowiązująca na dzień
01.03.2018r.)

*

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (obowiązująca na dzień 01.03.2018r.)

*

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (obowiązujący na dzień 01.03.2018r.)

*

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(obowiązujący na dzień 01.03.2018r.)
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6. Załączniki
6.1. Załącznik nr 1: zał. nr 4/P16 – Przewodnik dla gości.
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6.2. Załącznik nr 2 – Mapa sytuacyjna SWISS KRONO sp. z o.o.
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15.2. Załącznik nr 2 - Zaświadczenie zapoznania się z wymogami przez pracowników
Wykonawcy

UWAGA!!! W przypadku wykonywania Zadania, w którym Wykonawca świadczy również usługę
transportową (dostarczanie/odbiór towaru, prace załadunku/rozładunku), Wykonawcę i jego
pracowników obowiązuje także dokument „Księga Bezpieczeństwa Kierowcy”.
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15.3. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna RODO
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SWISS
KRONO Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Serbskiej 56
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można
kontaktować się:
- listownie na adres: SWISS KRONO Sp. z o.o., ul. Serbska 56, 68-200 Żary
- przez e-mail: mojedane@swisskrono.pl
3) Jakie dane pobieramy:
a. Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i nr dowodu tożsamości)
b. Dane kontaktowe (adres i siedziba firmy)
4) Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:
- zawieranie, realizacja i wykonanie umów o wykonanie dostaw i usług, w tym usług transportowospedycyjnych(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ,
- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
- wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią oraz
związaną z tym obsługą prawną (art.6 ust.1 lit. f).
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy/zlecenia/zamówienia.
6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
- podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
- organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w
oparciu o stosowną podstawę prawną.
7) Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej
SWISS KRONO Sp. z o.o. to firma o zasięgu globalnym, w ramach naszej działalności możemy przekazywać
dane osobowe do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Robimy to zachowując odpowiednie
środki bezpieczeństwa poprzez przyjęcie standardowych klauzul umownych UE.
8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są
przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o
następujące kryteria:
- czasu obowiązywania umowy,
- przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
- okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
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- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana
zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w
przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego
interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- przenoszenia swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres
korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
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