„Zasady bezpiecznego prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne”
zatrudnione na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Zabezpieczenie organizacyjne przed przystąpieniem firmy do pracy
Przed przystąpieniem do pracy na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. kierownik
firmy zewnętrznej kieruje pracowników na instruktaż w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa
pracy oraz występujących na terenie Spółki zagrożeń. Szkolenie odbywa się w budynku
Zakładowej Straży Pożarnej (S-29) o godz. 730 (codziennie w dni robocze).
Podstawą wystawienia przepustek przez Biuro Przepustek dla pracowników firm zewnętrznych
upoważniających do wejścia na teren Spółki jest przedstawienie wykazu osób, które przeszły
instruktaż ogólny udzielony przez specjalistów Biura BHP i Prewencji Grupy Azoty Zakłady
Chemiczne "Police" S.A.
Każdy pracownik firmy obcej podejmujący pracę zgodnie z zawartą umową otrzymuje w trakcie
szkolenia „Regulamin bezpiecznej pracy pracowników wykonawców” zawierający informację o
podstawowych zasadach i przepisach porządkowych, zagrożeniach oraz sposobach postępowania
w sytuacjach awaryjnych.
Pracownikom firm obcych podejmujących prace w określonych obiektach, gospodarz danego
obiektu – kierownik wydziału lub osoba dozoru przez niego wyznaczona - udziela dodatkowego
szczegółowego instruktażu z zakresu bhp, zgodnie z punktem 5.6 instrukcji IO-O-M03-01
i dokumentuje ten fakt w sposób przyjęty w danej komórce organizacyjnej.
Przed rozpoczęciem prac szczególnie niebezpiecznych/niebezpiecznych pod względem
pożarowym, kierownik firmy zewnętrznej u wyznaczonego przedstawiciela inwestora (kierownika
wydziału, zarządcy obiektu) składa pisemne oświadczenie o aktualnych badaniach lekarskich,
szkoleniach w dziedzinie bhp, zaznajomieniu z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku
a także, jeśli to wymagane, uprawnieniach, jakie posiadają zatrudnieni do ich wykonania
realizatorzy prac. Sposób prowadzenia tych prac, w tym potwierdzanie zaznajomienia
z zagrożeniami ze strony instalacji określają zakładowe instrukcje IO-O-Z05-01 i IO-O-Z05-02.

Zabezpieczenie organizacyjne w trakcie wykonywania pracy
Ustanowiony kierownik budowy / robót wykonawcy przed przystąpieniem jego pracowników do
prac na danym obiekcie uzgadnia z gospodarzem - kierownikiem danego wydziału - warunki
wykonywanych prac.
Codziennie przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac wykonywanych na danym obiekcie,
kierownik firmy zewnętrznej lub jej przedstawiciel na terenie Spółki, informuje
o liczbie zatrudnionych pracowników i fakcie opuszczenia przez nich obiektu.
Informację o prowadzonych przez wykonawcę pracach (poza zmianą I w dni robocze) przekazuje
telefonicznie Dyspozytorowi Zakładu. O prowadzonych pracach w bazie własnej, zlokalizowanej na
terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. oraz obiektach nie posiadających stałej
obsługi pracowników, informuje kierujący pracami bezpośrednio Dyspozytora Zakładu. O pracach
prowadzonych na terenie instalacji produkcyjnych i innych obiektach posiadających stałą obsługę
pracowników Spółki, kierujący pracami firmy informuje prowadzącego zmianę.
W przypadku, gdy wykonawca wynajmuje podwykonawców w miejscu wykonywania prac,
wyznaczony przedstawiciel inwestora ze strony Spółki zobligowany jest do:
a) egzekwowania od kierownika budowy / robót wykonawcy zapewnienia nadzoru nad
bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym
miejscu,
b) uzgadniania z kierownikiem budowy / robót warunków wprowadzania kolejnych firm,
c) uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez kierownika budowy z kierującymi
pracami firm.
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Poszczególni kierownicy robót zobowiązani są do ścisłego podporządkowania się koordynatorowi
BHP, łącznie z odsunięciem ich od pracy w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia i zdrowia
ludzi. Wszelkie zmiany w zakresie prowadzonych robót muszą być uzgodnione z kierownikiem
budowy / robót przez wpis do dziennika budowy.
Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień koordynatora BHP zawarty jest w punkcie 5.5
instrukcji IO-O-M03-01.
Kierownik wydziału / gospodarz obiektu, w którym prowadzone są prace remontowo-inwestycyjne
jest odpowiedzialny za:
a) przygotowanie i określenie warunków wykonania pracy na funkcjonującej instalacji,
b) ustalenie zabezpieczeń w miejscu pracy,
c) wydanie pozwolenia na wykonywanie pracy zgodnie z obowiązującymi w Spółce przepisami,
d) wstrzymanie prac w przypadkach zaistnienia zagrożenia oraz informowanie o sposobie
postępowania w tych przypadkach.
Koordynator BHP uczestniczy przy wydawaniu pozwoleń na pracę przez kierownika wydziału
- gospodarza obiektu oraz potwierdza na zezwoleniu fakt dokonanych uzgodnień.

Zgłaszanie zagrożeń, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wypadków przy pracy
W przypadku stwierdzenia zagrożeń BHP w trakcie przystępowania lub prowadzenia prac
stwarzanych przez obsługę instalacji lub wynikających ze stanu instalacji na której prowadzone są
prace, prowadzący prace zgłasza je prowadzącemu zmianę wypełniając formularz F-4/ PQ-O-H02.
W przypadku zaistnienia zdarzenia potencjalnie wypadkowego w trakcie prowadzenia prac na
instalacjach prowadzący prace zgłasza je na formularzu F-4/ PQ-O-H02 przedkładając go w Biurze
BHP i Prewencji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Jeżeli w trakcie wykonywania prac na instalacjach Spółki wypadkowi ulegnie pracownik wykonawcy,
niezależnie od podjętych działań wynikających z obowiązujących przepisów, kierujący pracami
zgłasza wypadek formularzu F-4/ PQ-O-H02 przedkładając go w Biurze BHP i Prewencji Spółki.
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