Taryfikator kar pieniężnych

Uchybienia, nieprawidłowości,
niezgodności

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

Brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego dla zadania;
Niezapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym, które
wiąże się z wykonywaną przez nich pracą oraz zasadami
ochrony przed zagrożeniami.
Brak potwierdzenia zapoznania pracownika z oceną ryzyka.
Przebywanie na terenie obszaru działania Grupa Azoty Police
Serwis Spółka z o.o. w tym na terenie Grupa Azoty ZCH Police
SA w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu
oraz pod wpływem środków narkotycznych (odurzających).
Rozpoczęcie i prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych
bez pisemnego pozwolenia wydanego w trybie obowiązującym
na terenie Grupa Azoty ZCH Police SA lub innym miejscu
wykonywania prac.
Nieprzestrzeganie obowiązków, warunków określonych w
pozwoleniu pisemnym podczas wykonywania prac szczególnie
niebezpiecznych.
Samowolne wejście
do aparatów, zbiorników i innych
przestrzeni zamkniętych oraz strefy zagrożenia.
Przebywanie
osób
nieuprawnionych
w
miejscach
niedozwolonych i oznakowanych zakazem wstępu.
Kontynuowanie (brak niezwłocznego przerwania) prac
zagrażających zdrowiu i życiu.
Brak właściwego zabezpieczenia, oznakowania w sposób
widoczny i czytelny rejonu prowadzonych robót.
Niepoinformowanie koordynatora zlecenia, umowy lub służby
bhp Grupa Azoty Police Serwis Spółka z o.o. o zauważonym
zagrożeniu w szczególności zagrożeniu dla zdrowia lub życia
pracowników.
Brak właściwych i sprawnych środków ochrony indywidualnej,
niezbędnych do stasowania podczas wykonywania pracy lub
przebywania w strefie niebezpiecznej.
Nieużywanie na terenie obszaru działania Grupa Azoty Police
Serwis Spółka z o.o. lub Grupa Azoty ZCH Police SA środków
ochrony indywidualnej: szczególnie hełmów ochronnych,
okularów ochronnych, gogli chemoodpornych (gazy, pary,
ciecze) środków chroniących przed upadkiem z wysokości,
środków ochrony słuchu i innych wymaganych środków ochrony
indywidualnej.
Niestosowanie odzieży ochronnej, obuwia ochronnego.
Brak nazwy lub logo wykonawcy na hełmach lub odzieży.
Niestosowanie się kierujących pojazdami (w tym jednośladami)
do przepisów o ruchu drogowym na terenie Grupa Azoty ZCH
Police SA.
Nieprzestrzeganie na terenie Grupa Azoty ZCH Police SA
maksymalnej prędkości wynoszącej 30 km/h.
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Kwota dodatkowej
kary pieniężnej
PLN

250 zł
(za każde zadanie,
stanowisko)
3000 zł
(za każdego
pracownika)

Od 1000 zł do 1500 zł

Od 1000 zł do 1500 zł

Od 100 zł do 500 zł

Od 1000 zł do 1500 zł
(za każdego
pracownika)

Od 100 zł do 300 zł

Obowiązuje od:18.10.2016

9.

10.

12.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.

Nieprawidłowe parkowanie pojazdów WYKONAWCY w sposób
zagrażający innym użytkownikom drogi, placu manewrowego
itp. w miejscach do tego nie wyznaczonych.
Bałagan, nieporządek na terenie prowadzonych prac, w
szczególności nieprzestrzeganie przepisów bhp, p.poż. przy
magazynowaniu
i składowaniu materiałów,
urządzeń, narzędzi, odpadów itp. powodujące zagrożenia
wypadkowe i pożarowe.
Zastawianie ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi,
przejścia, wyjścia ewakuacyjne.
Zastawianie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego.
Niewygrodzenie lub nieprawidłowe wygrodzenie strefy
niebezpiecznej.
Używanie na
terenie prowadzonych prac, uszkodzonych,
niesprawnych, niekompletnych (np. brak osłony) maszyn,
urządzeń, narzędzi i innego wyposażenia np. przedłużaczy i
rozdzielni elektrycznych.
Używanie maszyn, urządzeń, narzędzi i innego wyposażenia
niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Od 100 zł do 300 zł
(za każdy pojazd)

Od 100 zł do 300 zł
(za każdego
pracownika)

Od 100 zł do 500 zł
(Za każdą maszynę,
urządzenie, narzędzie)
Od 500 zł do 1000 zł
(Za każdą maszynę,
urządzenie, narzędzie)

Nieuprawnione wejście na teren wytwórni, instalacji bez
Od 1000 zł do 2000 zł
właściwego zgłoszenia.
(Za każdego
Nieposiadanie przy sobie własnego identyfikatora, przepustki.
pracownika)
Nieokazanie przepustki na żądanie uprawnionych osób.
Montaż i eksploatacja rusztowań niezgodnie z dokumentacją Od 1000 zł do 1500 zł
producenta lub projektem indywidualnym.
(za każde rusztowanie)
Montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników nie Od 1000 zł do 1500 zł
posiadających wymaganych do tych prac uprawnień.
(Za każdego
pracownika)
Używanie rusztowania niesprawnego, niekompletnego, bez
Od 1000 zł do 1500 zł
odbioru technicznego lub tablicy informacyjnej o dopuszczalnym
(za każde rusztowanie)
obciążeniu pomostów i konstrukcji rusztowania
Nieumieszczenie
na
rusztowaniu
tablicy
informacyjnej
Od 100 zł do 300 zł
określającej dopuszczalne obciążenie pomostów.
(za każde rusztowanie)
Nieposiadanie wymaganych zaświadczeń kwalifikacyjnych typu
E, D przez osoby wykonujące prace przy urządzeniach
Od 500 zł do 1500 zł
elektroenergetycznych.
(za każdego
Brak uprawnień do wykonywania prac spawalniczych, urządzeń
pracownika)
dźwignicowych, kierowania wózkami jezdniowymi i innymi
pojazdami
Prowadzenie prac bez planu BIOZ lub Instrukcji Bezpiecznego
Wykonywania Robót IBWR – jeśli są wymagane.
Od 500 zł do 1000 zł
Prowadzenie prac niezgodnie z planem lub instrukcją.
Brak wymaganego nadzoru lub nieskuteczny nadzór podczas
realizacji prac.
Wykonywanie pracy w pojedynczej obsadzie, bez asekuracji jeśli Od 100 zł – do 300 zł.
jest wymagana.
Niezapewnienie i niewykonywanie, skutecznego bezpośredniego
Od 1000 zł – do 1500
nadzoru.
podczas
wykonywania
prac
szczególnie
zł.
niebezpiecznych.
Dopuszczenie do pracy pracownika nie posiadającego
Od 500 zł – do 1500
aktualnego szkolenia w dziedzinie bhp (wstępne lub okresowe).
zł.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Dopuszczenie do pracy pracownika nie
posiadającego
aktualnego zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonania pracy.
Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w miejscach
niedozwolonych.
Brak sprawnego podręcznego sprzętu gaśniczego.
Pozostawienie bez zabezpieczenia materiałów palnych,
łatwopalnych.
Prowadzenie przewodów instalacji elektrycznych, węży
gazowych w sposób powodujący lub mogący spowodować ich
uszkodzenie i zagrożenie porażenia prądem elektrycznym,
emisją gazów (zapalenie, wybuch).
Nierealizowanie poleceń wydanych przez osoby nadzoru w
zakresie usunięcia nieprawidłowości, zagrożeń.
Nieokazanie we wskazanym terminie wymaganych dokumentów
do prowadzenia prac (tj. dokumentacji z oceny ryzyka
zawodowego oraz oświadczeń pracowników w tym zakresie,
planu BIOZ lub IBWR, oświadczenia wykonawcy o zapoznaniu
pracowników
z
dokumentami,
zaświadczeń
lekarskich
pracowników, zaświadczeń z odbytych szkoleń w dziedzinie bhp,
dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania
prac specjalistycznych, kserokopii instrukcji obsługi maszyn,
urządzeń, decyzji UDT dopuszczających do eksploatacji, itp.).
Nieumieszczenie w umowach z dalszymi podwykonawcami
wymaganych obowiązków w zakresie bhp i p.poż.
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(za każdego
pracownika)
Od 500 zł – do 1500
zł.
(za każdego
pracownika)
500 zł
(za każdego
pracownika)
500 zł

Od 500 zł do 1000 zł

Od 300 zł do 1500 zł

Od 100 zł do 500 zł

Od 100 zł do 300 zł

Obowiązuje od:18.10.2016

