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1. Zakres stosowania  
1.1. Instrukcja dotyczy Podwykonawców realizujących prace zlecone i świadczone w ramach umowy usługi   

w obiektach i na terenie FTT Wolbrom S.A.  
1.2. Obowiązkiem Podwykonawcy realizującego zadania na terenie FTT Wolbrom S.A. jest: 

- przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska. 
- spełnianie wymagań prawnych związanych z usługami świadczonymi na rzecz FTT WOLBROM 

S.A., a w szczególności odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa do własności 
intelektualnej i praw autorskich, 

- wykorzystywanie informacji dotyczących wiedzy technicznej, technologicznej i handlowej 
wyłącznie w celu, w jakim zostały one przekazane, 

- wdrożenie skutecznych zabezpieczeń chroniących udostępnione przez FTT WOLBROM S.A., 
informacje w formie elektronicznej i papierowej, pod warunkiem że jest to wyspecyfikowane w 
umowie, zleceniu, zamówieniu.   

1.3. Przed rozpoczęciem realizacji umowy, Podwykonawca powinien zapoznać się z Polityką 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, 
Polityką Bezpieczeństwa Informacji umieszczonymi na stronie internetowej (www.fttwolbrom.com.pl) . 

1.4. Każdy Podwykonawca realizujący umowę z Fabryką powinien zapoznać się z postanowieniami 
niniejszej instrukcji umieszczonej na stronie internetowej (www.fttwolbrom.com.pl). Podwykonawca 
powinien również zapoznać swoich pracowników wykonujących pracę na terenie FTT z 
postanowieniami instrukcji przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz wypełnić i przekazać do 
FTT zał. Nr 1 do niniejszej instrukcji.  

1.5. Upoważnieni przedstawiciele Fabryki mają prawo auditować realizację umowy na terenie naszej 
Fabryki. W przypadku stwierdzenia nie przestrzegania przez pracowników Podwykonawcy zasad BHP 
lub/i niestosowania środków ochrony indywidualnej auditujący upoważnieni pracownicy FTT Wolbrom 
mogą wnioskować pisemnie do Pracodawcy Firmy zewnętrznej o ukaranie pracownika. 

 
2. Wymagania dla Podwykonawców   
2.1. Pracownicy Podwykonawcy realizujący zadania na terenie FFT Wolbrom S.A. musza posiadać 

ukończone szkolenie w zakresie BHP oraz orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań 
zdrowotnych co do rodzaju wykonywanej pracy. 

2.2. Pracownicy Podwykonawcy mający dostęp do udostępnionych przez FFT Wolbrom S.A. aktywów w 
formie elektronicznej i papierowej, muszą mieć świadomość w zakresie ich odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo pozyskanej informacji. 

2.3. Przed przystąpieniem do pracy pracownicy Podwykonawcy (dotyczy usług budowlanych, 
remontowych) są informowani o zagrożeniach występujących na terenie wykonywanych prac przez 
pracownika Działu BHP FTT Wolbrom. S.A. Pozostali Podwykonawcy (dotyczy usług 
przewozowych/spedycyjnych, szkoleniowych, badawczych, serwisowych dla maszyn i urządzeń) 
informowani są o zagrożeniach występujących na terenie Fabryki poprzez przekazanie na bramie 
wjazdowej lub recepcji w budynku biurowca dokumentu „Co należy wiedzieć wchodząc na teren 
Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom.S.A.” 

2.4. Wszystkie pojazdy silnikowe używane przez Podwykonawcę podczas realizacji zadań  na terenie FTT 
Wolbrom S.A. muszą być sprawne i posiadać ważne badania techniczne.  

2.5. Korzystanie z mediów energetycznych, wodnych i innych wymaga uzgodnienia z FTT Wolbrom S.A.  
2.6. Sposób magazynowania materiałów: 
a) Podwykonawca może magazynować na terenie Fabryki niezbędne materiały potrzebne do wykonania 

prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z Osobą odpowiedzialną za realizację umowy z 
ramienia Fabryki. 

b) Podwykonawca może magazynować na terenie Fabryki powstałe odpady tylko, jeśli wynika to z 
posiadanych uregulowań administracyjnych Podwykonawcy oraz uzyskał zgodę Fabryki. 
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c) Podwykonawcy nie wolno wwozić na teren Fabryki bez konsultacji z Osobą odpowiedzialną za 
realizację umowy z ramienia Fabryki jakichkolwiek materiałów lub substancji mogących zanieczyścić 
wodę, glebę lub powietrze atmosferyczne. 

d) Wszystkie wwożone na teren Fabryki oraz użytkowane podczas realizacji umowy materiały, substancje 
niezbędne do wykonywania prac, należy tak zabezpieczyć, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wody, 
gleby lub powietrza atmosferycznego. Podwykonawca powinien mieć na wyposażeniu: środki 
neutralizujące ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, pojemniki, do których byłyby one zbierane oraz 
środki ograniczające ich rozprzestrzenianie  się. 

e) Podwykonawcy nie wolno na terenie Fabryki i w miejscu prowadzenia robót spalać jakichkolwiek 
substancji, przedmiotów i odpadów itp. 

f) Podwykonawcy nie wolno podczas realizacji zadań na rzecz Fabryki wylewać jakichkolwiek żrących, 
trujących oraz innych niebezpiecznych substancji, płynów do kanalizacji, wód podziemnych lub 
powierzchniowych oraz do gleby. 

2.7. Przed rozpoczęciem robót budowlanych, rozbiórkowych, remontowych i montażowych prowadzonych 
bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników 
zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych, kierownik 
jednostki organizacyjnej FTT, u którego mają być prowadzone roboty, i osoba kierująca robotami 
powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z 
podziałem obowiązków w tym zakresie. 

2.8. W przypadku wykonywania prac spawalniczych należy usunąć łatwopalne materiały, a miejsca spawania 
osłonić niepalnymi zasłonami. 

2.9. Do prac na wysokości: 
a) powyżej 1m do 2 m od gruntu używać atestowanych drabin, rusztowań itp. (pracownicy firm 

przewozowych mogą korzystać z drabin będących na stanie  magazynu naszej Fabryki), 
b) powyżej 2 metrów - miejsca prac oznaczyć taśmą ostrzegawczą oraz wyznaczyć osobę ubezpieczającą 

pracujących na wysokości. 
Do prac na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu wykonywanych na konstrukcjach 
budowlanych bez stropów, przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i 
klamrach, a także jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys 
urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z 
wysokości należy stosować szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych 
elementów konstrukcji oraz używać hełmów ochronnych. 

2.10. Rusztowania powinny być wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z 
dokumentacją i instrukcją producenta dla rusztowań systemowych albo projektem indywidualnym - dla 
rusztowań innych niż systemowe. Montażyści rusztowań powinni mieć wymagane uprawnienia. Po 
każdym zmontowaniu rusztowania powinien zostać dokonany jego odbiór oraz sporządzony protokół 
odbioru. 

2.11. Podczas prac przy urządzeniach elektroenergetycznych  wszystkie maszyny mają być odłączone od 
zasilania i oznaczone odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi. Prace, przy których istnieje ryzyko 
porażania prądem elektrycznym muszą być wykonywane przez minimum 2 osoby. 

2.12. Następujące prace szczególnie niebezpieczne: 
- prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych 

przestrzeniach zamkniętych, 
- prace wykonywane na wysokości powyżej 2 metrów w przypadkach, w których wymagane jest 

zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, 
- prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod 

napięciem z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV 
bezpieczników i żarówek, 

- prace niebezpieczne pod względem pożarowym (spawanie, szlifowanie, używanie ognia otwartego), 
mogą być prowadzone po uzyskaniu pisemnego pozwolenia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy 
z ramienia Fabryki. Prace te muszą być wykonywane przez minimum 2 osoby. 

2.13. Podczas wykonywania prac nie wolno zastawiać dostępu do urządzeń ppoż., wyjść ewakuacyjnych, 
dróg ewakuacyjnych. 

2.14. Butle ze sprężonymi gazami, muszą być przechowywane w pozycji stojącej oraz zabezpieczone 
przez wywróceniem. W czasie kiedy nie są używane, zawory oraz butle muszą być zabezpieczone 
kołnierzami lub kołpakami ochronnymi.  

2.15. Miejsce wykonywania prac powinno być odpowiednio zabezpieczone przed możliwością 
uszkodzenia lub zniszczenia mienia znajdującego się w pobliżu wykonywania prac.  
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3. Sposób postępowania z odpadami 
3.1. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami w sposób 

zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 

3.2. Przed przekazaniem odpadów należy odpady zabezpieczyć w taki sposób, aby nie powodowały między 
innymi wtórnej emisji do powietrza atmosferycznego lub innego zanieczyszczenia środowiska. 

3.3. Posiadaczem wytworzonych w wyniku realizacji umowy na rzecz Fabryki odpadów jest Podwykonawca 
i zobowiązany jest on do gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

3.4. Zabrania się wrzucania jakichkolwiek odpadów innych niż komunalne do pojemników na odpady 
komunalne. 

3.5. Odpady powstałe podczas wykonywania usługi, w tym niebezpieczne oraz gruz firmy zewnętrzne 
zobowiązane  są do ich usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami do dnia zakończenia wykonania 
usługi 

 
4. Metodyka postępowania na wypadek zagrożenia zdrowia lub życia w trakcie wykonywania prac. 
4.1. Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności w trakcie prac na terenie FTT dojdzie do 

wypadku, zdarzenia potencjalnie wypadkowego, zachorowania na chorobę zawodową, pożaru bądź 
innego zagrożenia zdrowia lub życia osób należy w pierwszej kolejności udzielić pomocy osobom 
poszkodowanym a następnie powiadomić Osobę odpowiedzialną za nadzorowanie wykonywanej usługi 
z ramienia Fabryki, która z kolei ma obowiązek powiadomić Dział BHP i Ochrony Środowiska. 
 

5. Metodyka postępowania na wypadek zagrożenia środowiska w trakcie wykonywania prac. 
5.1. Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności, wystąpią ewentualne zanieczyszczenia 

wody, gleby lub powietrza atmosferycznego i doszło do zagrożenia środowiska, wówczas należy 
postępować według niżej podanych zasad: 

a) o wystąpieniu wszystkich zakłóceń, awarii itp. należy powiadomić Osobę odpowiedzialną za 
nadzorowanie wykonywanej usługi z ramienia Fabryki, która z kolei ma obowiązek powiadomić Dział 
BHP i Ochrony Środowiska. (Pracownik Działu BHP ustala stronę odpowiedzialną za podjęcie 
stosownych działań opisanych w podpunktach b) i c).)   

b) w przypadku wycieku substancji, mogącej spowodować zanieczyszczenie gleby, należy ograniczyć jej 
możliwość rozprzestrzeniania się przez zastosowanie dostępnych środków, 

c) wyciek (w zależności od rodzaju substancji, płynu) należy posypać sorbentem lub środkiem 
neutralizującym. Po wchłonięciu należy go zebrać do pojemnika oraz przekazać Firmie 
unieszkodliwiającej odpady. 

 
6. Metodyka postępowania na wypadek incydentu, zagrożenia związanego z bezpieczeństwem 

informacji.  
6.1. Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności, wystąpi incydent związany 

z bezpieczeństwem udostępnionych przez FTT WOLBROM S.A. informacji, naruszeń bezpieczeństwa, 
jak również odchyleń od wymagań określonych w umowie/zamówieniu  
(np. zniszczenie, udostępnienie informacji osobom nieuprawnionym) należy natychmiast poinformować 
Osobę odpowiedzialną za nadzorowanie wykonywanej usługi z ramienia Fabryki, która z kolei ma 
obowiązek powiadomić Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.  
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Zał. Nr 1 do Instrukcji dla Podwykonawcy 
 
 
 

Zobowiązanie 
 

Zobowiązuję się do : 
a. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad BHP, ochrony środowiska 

oraz bezpieczeństwa informacji. 
b. Zapoznania swoich pracowników realizujących prace na terenie FTT Wolbrom S.A. 

z treścią niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem prac. 
 
Oświadczam, że:  
Będziemy w całości przestrzegać zasad BHP, środowiskowych oraz bezpieczeństwa informacji 
obowiązujących na terenie FTT Wolbrom S.A.  
 
 
 
Podwykonawca: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

( nazwa Firmy, adres) 
 
 

Osoba upoważniona do reprezentowania Firmy (Podwykonawcy) 
 
 
 
 
………………………………………. 
(Imię i nazwisko) 
 
 
 
………………………………     ……………………………… 
Miejscowość, data        Podpis  


