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XXIII.

ZASADY BHP DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH
23.1. WYMOGI OGÓLNE
23.1.1.







23.1.2.

23.1.3.

23.1.4.

Firmy zewnętrzne (wykonawcy i podwykonawcy) prowadzące prace na terenie MM Kwidzyn
sp. z o.o. zobowiązane są:
Do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz do zapewnienia nadzoru
nad swoimi pracownikami podczas wykonywania prac, jak i nad pracownikami firm
podwykonawczych, które zatrudniają.
Przestrzegać przepisy bezpieczeństwa pracy oraz zasady obowiązujące w MM Kwidzyn sp. z
o.o.
Zapewnić odpowiednio liczny nadzór BHP nad prowadzonymi pracami. Szczegółowe
informacje odnośnie liczby pracowników BHP w zależności od liczby pracowników
wykonawcy zawiera Instrukcja Zarządzania Bezpieczeństwem Wykonawców stanowiąca
załącznik nr 62 do IO BHP.
Firmy zewnętrzne wraz ze swoimi podwykonawcami muszą posiadać pracownika Służby
BHP, jeśli jest wymagany, który w tym samym czasie nie świadczy usług nadzoru BHP dla
innych firm na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o..
Brak służby BHP, jeśli jest wymagana, będzie skutkować wstrzymaniem prac z winy
wykonawcy.
Realizować zalecenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wydawane przez Służby
BHP, Koordynatora BHP oraz pracowników MM Kwidzyn sp. z o.o.
W przypadku nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP przez pracowników firm zewnętrznych,
Służba BHP, Koordynatorzy BHP oraz pracownicy nadzoru MM Kwidzyn sp. z o.o. mają
prawo wstrzymać wykonywanie prac do czasu usunięcia nieprawidłowości i stosownie do
rodzaju i wagi wykroczenia obciążyć firmę kwotą kary umownej. Kwota ta pomniejsza zapłatę
za usługę firmy, której pracownik lub podwykonawca dopuścił się przekroczenia. Wysokość kar
za poszczególne rodzaje wykroczeń reguluje Tabela - załącznik nr 45 do PO 03/01 IO BHP w
MM Kwidzyn sp. z o.o. Tabela kar umownych wskazuje także rodzaje naruszeń, za które
pracownik firmy może zostać odsunięty na co najmniej dobę od wykonywania prac. Uwagi
dotyczące wyników kontroli nanoszone są na arkusze kontroli firm, których kopie dostarczane
są do tych firm oraz do koordynatora ds. bhp MM Kwidzyn sp. z o.o. z wydziału/oddziału.
Arkusz kontroli również przekazywany jest osobom rozliczającym prace firm zewnętrznych w
celu wystawienia Noty debetowej. Każdy pracownik MM Kwidzyn sp. z o.o. może przekazać
do pracownika Służby BHP MM Kwidzyn sp. z o.o. informacje o naruszeniach zasad
bezpieczeństwa pracy podając nazwę firmy i nazwisko pracownika, który dopuścił się
naruszenia oraz rodzaj naruszenia. Na tej podstawie pracownik Służby BHP MM Kwidzyn sp. z
o.o. wystawia arkusz kontroli, stanowiący podstawę do wystawienia Noty debetowej.
Przy podejmowaniu decyzji o zawarciu kolejnej umowy z daną firmą, MM Kwidzyn sp. z o.o.
uwzględnia przestrzeganie przez nią zasad BHP w oparciu o wyniki kontroli BHP. W
przypadku oceny „0” z obszaru bezpieczeństwa pracy firma będzie co najmniej czasowo
wykluczona z procesu ofertowania kolejnych prac na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o. Stosowna
rekomendacja będzie zapisywana przez pracownika Służby BHP MM Kwidzyn sp. z o.o. w
formularzu nr 6 do PS-12.
MM Kwidzyn sp. z o.o. wymaga zgłaszania przydzielonemu do danego wykonawcy
Koordynatorowi BHP wszelkich zdarzeń potencjalnych (zdarzeń, w których uraz był bardzo
drobny lub nie wystąpił w ogóle, jednak wystąpiła sytuacja, która mogła przy mniej
sprzyjających okolicznościach skutkować znaczącym urazem) dotyczących pracowników firm
zewnętrznych, zaistniałych na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o.
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23.1.5.

23.1.6.

23.1.7.









23.1.8.


Wykonawca zobligowany jest do natychmiastowego informowania zarówno przydzielonego do
niego Koordynatora BHP jak i Działu BHP MM Kwidzyn sp. z o.o. o wszelkich zdarzeniach
wypadkowych, mających miejsce na terenie zakładu i związanych z wykonawcą. Ponadto
Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania informacji o wynikach dochodzenia wraz z
wnioskami profilaktycznymi.
Transparentność w udzielaniu informacji o mających miejsce zdarzeniach będzie w znaczący
sposób wpływało na sposób oceny firmy.
Egzemplarz „Zasady BHP i Ochrony Środowiska w MM Kwidzyn sp. z o.o. dla firm
zewnętrznych” dostępny jest pod adresem www.kwidzyn-download.com / DLA
DOSTAWCÓW/FOR SUPPLIERS/
Szkolenia BHP dla firm zewnętrznych kontraktowanych bezpośrednio przez MM Kwidzyn sp. z
o.o. oraz podwykonawców firm zewnętrznych.
Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym wiedzę osoby odbywającej szkolenie.
Pozytywne ukończenie testu jest warunkiem koniecznym dla wydania przepustki
uprawniającej do wejścia na teren MM Kwidzyn sp. z o.o.
Szkolenie podzielone jest na 2 części: ogólną i obiektową. Na część obiektową składają się:
Wydział Energetyczny, Wydział Produkcji Mas Włóknistych i Zakład Papierni połączony z
Zakładem Przygotowania Wyrobów Gotowych.
Ważność każdego szkolenia wynosi 12 miesięcy. Termin ważności przepustki nie może być
dłuższy niż czas ważności szkolenia.
Razem z przepustką, dla każdego pracownika wykonawcy są przygotowywane imienne
naklejki, które zawierają imię i nazwisko pracownika, nazwę firmy, nr SAP wykonawcy, datę
ważności szkolenia oraz jego zakres.
Szkolenia organizowane są przez Dział BHP MM Kwidzyn sp. z o.o. w formie stacjonarnych
spotkań na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji
szkolenia dostępne są w Dziale BHP oraz Wydziale Nadzoru i Serwisów Technicznych.
Szkolenia organizowane są przez Dział BHP MM Kwidzyn sp. z o.o. w formie stacjonarnych
spotkań na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o.:
a. Są bezpłatne.
b. Pracownik firmy zewnętrznej otrzymuje pełny zakres tematyczny szkolenia, co
oznacza możliwość poruszania się po wszystkich obiektach zakładu.
c. Stacjonarne szkolenia co do zasady odbywają się w dwa wybrane dni w każdym
tygodniu. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia poza wyznaczonymi
terminami po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem BHP MM Kwidzyn sp. z o.o.
d. W przypadku, gdy liczba pracowników wykonawcy zgłoszonych do stacjonarnego
szkolenia BHP przekroczy 25 osób, po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem BHP
MM Kwidzyn sp. z o.o., istnieje możliwość zorganizowania szkolenia poza terenem
MM Kwidzyn sp. z o.o.
W celu uzyskania przepustki, firma zewnętrzna dostarcza do Wydziału Nadzoru i Serwisów
Technicznych wniosek o wydanie przepustek (zał. 6 do PO 02.01) dla pracowników, których
zgłasza do wydania przepustki. Dla pracowników, którzy mają ważne szkolenie, zostaje
przygotowana przepustka, zaś ci, którzy nie mają ważnego szkolenia są zobligowani do
zgłoszenia się do Działu BHP, w celu wyznaczenia terminu szkolenia.
Szkolenie BHP firm zewnętrznych z umowami długoterminowymi, realizującymi zlecenia stałe
na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o.:
W przypadku firm posiadających pełnoetatową służbę BHP, szkolenie pracowników firmy i
jej podwykonawców może zostać przeprowadzone przez tą służbę BHP z wykorzystaniem
materiałów szkoleniowych dostarczonych przez MM Kwidzyn sp. z o.o. Szkolenie jest
zakończone testem sprawdzającym wiedzę. Pozytywny wynik testu (powyżej 80%) zapewnia
uzyskanie naklejki na kask. Szkolenie musi być odnawiane według przyjętego okresu
ważności szkolenia.
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Powyższe regulacje dotyczą również wszystkich nowozatrudnionych pracowników firm,
którzy przechodzą szkolenie BHP na podstawie materiałów dostarczonych przez MM
Kwidzyn sp. z o.o. przed rozpoczęciem pracy na obiektach MM Kwidzyn sp. z o.o. i zdają
test.

W celu dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić efektywne i skuteczne szkolenia w.w.
wykonawców, Dział BHP MM Kwidzyn sp. z o.o. może również uczestniczyć w wybranych
sesjach szkoleniowych, prowadzonych przez Służbę BHP firmy zewnętrznej.
23.1.9. Ubrania robocze, kaski pracowników firm zewnętrznych muszą być oznakowane nazwą firmy.
23.1.10. Firmy zewnętrzne zobowiązane są zapewnić swoim pracownikom sprzęt ochrony indywidualnej
wymagany przy prowadzonych pracach.
23.1.11. W katalogu Szkolenia BHP w SharePoint BHP został umieszczony formularz ułatwiający
wybór odpowiedniego rodzaju szkolenia pracowników firm zewnętrznych, interesantów i gości
odwiedzających zakład MM Kwidzyn sp. z o.o.

23.2. NADZÓR I KOORDYNACJA PRAC
23.2.1.

23.2.2.
23.2.3.

23.2.4.

W przypadku prowadzenia prac na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o. przez pracowników
zatrudnionych przez innych pracodawców, dla koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy, wyznaczany jest Koordynator BHP. Szczegółowe zasady wyznaczania
Koordynatora BHP w zależności od rodzaju wykonawcy zawiera Instrukcja Zarządzania
Bezpieczeństwem Wykonawców.
Zakres obowiązków Koordynatora BHP opisany jest w Instrukcji Zarządzania
Bezpieczeństwem Wykonawców.
Wyznaczenie Koordynatorów BHP nie zwalnia poszczególnych firm z obowiązku zapewnienia
pracownikom bezpiecznych warunków pracy oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i
zasad bezpieczeństwa pracy.
Wykonawca robót jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
jeżeli przewidywane roboty mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych, przy zatrudnieniu co
najmniej 20 pracowników lub pracochłonność robót będzie przekraczać 500 osobodni, a także
w przypadku prowadzenia jednej z prac wskazanych w ustawie Prawo Budowlane (Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm.).

23.3. OBOWIĄZKI PRZED I PO ZAKOŃCZENIU PRACY
23.3.1.

23.3.2.

23.3.3.

23.3.4.
23.3.5.

W trakcie wykonywania prac w każdym kolejnym dniu nadzorujący prace ze strony
wykonawcy ma obowiązek zgłoszenia osobie upoważnionej przez gospodarza obiektu
rozpoczęcie i zakończenie prac (wzór rejestru prac- załącznik 29- rejestr powinien być
prowadzony w formie papierowej lub elektronicznej). Obowiązek wpisywania się do rejestru
nie dotyczy pracowników firm, przypisanych na stałe do danego rejonu i pełniących na nim
codzienną obsługę serwisową.
W celu lepszej identyfikacji zagrożeń przez pracowników firm zewnętrznych, przed
rozpoczęciem każdego zadania bezpośredni przełożony brygady/zespołu pracowników firmy
zewnętrznej zobowiązany jest do przeprowadzenia odprawy, która ma zakończyć się
wypełnieniem arkusza Oceny Ryzyka dla Zadania - ORZ (załącznik nr 53a/b). W odprawie
może uczestniczyć wyznaczony pracownik MM Kwidzyn sp. z o.o.
Arkusza oceny ryzyka dla zadania nie muszą wypełniać pracownicy firm, którzy świadczą
usługi transportu wewnątrzzakładowego, przewożąc np.: odpady, chemię lub inne materiały na
terenie zakładu MM Kwidzyn sp. z o.o.
Arkusze ORZ dostępne są u Koordynatora BHP lub w miejscu przez tą osobę wskazanym.
Arkusz ORZ wypełnia bezpośredni przełożony brygady/zespołu pracowników firmy
zewnętrznej na podstawie informacji wskazanych w Protokole uzgodnień BHP, jeśli był on
przygotowany, jednak zagrożenia zidentyfikowane w Protokole uzgodnień BHP nie stanowią
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23.3.6.

23.3.7.

23.3.8.

23.3.9.

23.3.10.

23.3.11.
23.3.12.

23.3.13.

23.3.14.

wyczerpującej listy zagrożeń, ponieważ odnoszą się one jedynie do warunków otoczenia
panujących w danym rejonie, a nie uwzględniają zagrożeń wynikających bezpośrednio ze
sposobu wykonywania zadania. Dlatego arkusz ORZ musi być wypełniany także w oparciu o
własne doświadczenie wypełniającego, karty oceny ryzyka pracowników i inne uregulowania,
które mogą mieć zastosowanie.
Wypełniając arkusz ORZ należy zaznaczyć odpowiedź TAK lub NIE w odpowiednim polu
odnosząc się do wszystkich zagrożeń, wymaganych zezwoleń/pozwoleń i środków ochrony
wymienionych w punktach: 3, 4 i 5.
Bezpośredni przełożony brygady/zespołu pracowników firmy zewnętrznej, podpisując się pod
arkuszem ORZ dla danego zadania, potwierdza, że zapoznał swoich pracowników, a
pracownicy potwierdzają, że zostali zapoznani z zagrożeniami powiązanymi z tym zadaniem
oraz środkami, jakie należy podjąć w celu zminimalizowania ryzyka od tych zagrożeń.
Wypełniony arkusz ORZ zachowuje ważność na czas trwania danego zadania, nie dłużej jednak
niż przez okres jednej zmiany roboczej (12 godzin). W przypadku wykonywania przez
brygadę/zespół pracowników firmy zewnętrznej, w ciągu jednej zmiany, kilku różnych,
niepowiązanych ze sobą zadań, konieczność opracowania arkusza ORZ, obowiązuje dla
każdego zadania odrębnie.
Wypełniony arkusz ORZ musi znajdować się w miejscu wykonywania zadania przez cały czas
jego wykonywania i na wezwanie służb MM Kwidzyn sp. z o.o. należy go okazać. Brak arkusza
jest podstawą do wstrzymania prac. Służby MM Kwidzyn sp. z o.o. mogą także weryfikować
zapisy w ORZ i w uzasadnionych przypadkach wymagać uwzględnienia dodatkowych
zagrożeń. Aktualizacja ORZ wymaga ponownego zapoznania z nim wszystkich pracowników
wykonujących zadanie.
Zgodnie ze wskazaniami ORZ pracownicy firmy zewnętrznej mają prawo w każdym przypadku
wskazanym w pkt. 6 arkusza ORZ wstrzymać swoją pracę, a nawet, jeśli wymaga tego sytuacja,
wstrzymać także pracę innych pracowników.
W trakcie prowadzenia prac pracownicy MM Kwidzyn sp. z o.o. są zobligowani do kontroli
formularzy ORZ w firmach pracujących w ich rejonach.
Firmy zewnętrzne posiadające własny proces analogiczny do niniejszego ORZ, mogą go
stosować, łącznie z własnymi arkuszami oceny ryzyka, po wcześniejszym ustaleniu takiego
postępowania ze Służbą BHP MM Kwidzyn sp. z o.o.
Firmy zewnętrzne realizujące w sposób ciągły rutynowe zadania na terenie MM Kwidzyn sp. z
o.o. na podstawie opracowanych instrukcji, procedur – np. zapewniają obsługę linii
technologicznych, wykonują codzienne przeglądy itp. – nie są zobowiązane do wypełniania
ORZ.
Firmy zewnętrzne są zobowiązane do wypełnienia ORZ, nawet, jeśli posiadają umowy
długoterminowe z MM Kwidzyn sp. z o.o., jednak ich praca ma małą częstotliwość/
powtarzalność lub jest nieregularna (np. serwisanci).
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POSTĘPOWANIE W RAZIE WYSTĄPIENIA WYPADKU PRZY
PRACY

II.
[…]

2.2. ALARMOWANIE I POWIADAMIANIE
2.2.1. Każdy pracownik, który zauważył wypadek zobowiązany jest:
 Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, pamiętając o własnym bezpieczeństwie.
 Niezwłocznie wezwać Zakładową Straż Pożarną– tel. (55 610) 8999 (telefony wewnętrzne MM
Kwidzyn sp. z o.o.).
2.2.2. Podczas wzywania karetki pogotowia należy:
 Przedstawić się, określić rodzaj urazu oraz stan poszkodowanego.
 Określić miejsce wypadku (nazwę wydziału, poziom operacyjny hali, urządzenia).
 Określić najbliższą drogę dojazdu, jeżeli jest to możliwe polecić jednej z osób pracujących, aby
wyszła przed obiekt i doprowadziła ratowników do osoby poszkodowanej.
 Zawiadomić o zaistniałym zdarzeniu przełożonego poszkodowanego, a gdy jest to niemożliwe,
Dyspozytora zmianowego Zakładu - tel. (55 610) 8255.
2.2.3. Jeżeli stan zdrowia to umożliwia, pracownik, który uległ wypadkowi, powinien niezwłocznie
powiadomić o wypadku swego przełożonego.
2.2.4. Bezpośredni przełożony poszkodowanego powiadamia niezwłocznie o zaistniałym zdarzeniu:
 Kierownika wydziału/oddziału.
 Dyspozytora Zakładu, który powiadamia Prezesa Zarządu i Kierownika Wydziału BHP i OŚ.
 Zakładową Straż Pożarną, która powiadamia Ochronę Zakładu o konieczności zabezpieczenia
miejsca zdarzenia.
2.2.5. W przypadku wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego Kierownik Wydziału BHP i OŚ (w
czasie II i III zmiany oraz w dni wolne od pracy Dyspozytor Zmianowy) po rozpoznaniu zdarzenia
niezwłocznie informuje o nim:
 Prokuraturę Rejonową w Kwidzynie (w czasie II i III zmiany oraz w dni wolne od pracy Policję
w Kwidzynie).
 Państwową Inspekcję Pracy w Gdańsku.
2.2.6. Gdy poszkodowanym w wypadku jest pracownik firmy zewnętrznej, o zaistniałym wypadku należy
powiadomić jego pracodawcę. Odpowiedzialnym za powiadomienie jest Dyspozytor Zmianowy.
2.2.7. W przypadku podejrzenia, że poszkodowany lub sprawca wypadku znajdował się w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, kierownik, mistrz,
prowadzący zgłaszają potrzebę wykonania odpowiednich badań, zgodnie z procedurą obowiązującą
w MM Kwidzyn sp. z o.o.
[…]

2.6. ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE
2.6.1. Definicja zdarzenia potencjalnie wypadkowego
Jest to zdarzenie nagłe, stwarzające zagrożenie dla osób przebywających (lub mogących
przebywać) w strefie zagrożenia, niepowodujące urazu w wyniku szczęśliwego zbiegu
okoliczności, reakcji obronnej człowieka, zadziałaniu ochron osobistych.
Szczególnym rodzajem zdarzeń potencjalnych są zdarzenia typu LIFE Potential. Do tej kategorii
kwalifikowane są zdarzenia potencjalne, w których nieznaczne przesunięcie w czasie lub położeniu
pracownika mogło skutkować poważnymi konsekwencjami.
2.6.2. Rejestracja i analiza zdarzeń potencjalnie wypadkowych
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Zdarzenie potencjalnie wypadkowe ma prawo i obowiązek zgłosić każda osoba, która je zauważyła
poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. Zgłoszenie wymaga wypełnienia części I-szej
formularza Protokołu zdarzenia potencjalnie wypadkowego - wzór załącznik nr 3. Zgłoszenie
należy przekazać prowadzącemu zmianę lub mistrzowi. Rejestracji i analizie podlegają również
zdarzenia z udziałem pracowników firm zewnętrznych, wykonujących roboty na terenie i w
obiektach MM Kwidzyn sp. z o.o. Formularze dostępne są w sterowniach i biurach poszczególnych
oddziałów. Wypełniony Protokół należy przekazać mistrzowi zmianowemu lub prowadzącemu
zmianę, który niezwłocznie informuje o zdarzeniu podległych pracowników oraz podejmuje
stosowne działania zapobiegawcze.
[…]

2.7.

FIRMY ZEWNĘTRZNE

MM Kwidzyn sp. z o.o. wymaga zgłaszania wszelkich wypadków, jakim na jej terenie ulegli pracownicy
firm obcych. Wykonawca jest zobligowany współpracować ze Służbą BHP MM Kwidzyn sp. z o.o. jeśli jest
to niezbędne do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy.
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ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE ORAZ ŚRODKI OCHRONY
INDYWIDUALNEJ

IV.

4.4. STOSOWANIE ODZIEŻY I SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ
[…]
4.4.3. Pracownicy i inne osoby przebywające na terenie Spółki, w tym firmy zewnętrzne wykonujące
prace na terenie Spółki zobowiązane są do:
 Stosowania zgodnie z przeznaczeniem przydzielonych im środków ochrony indywidualnej,
obuwia i odzieży roboczej.
 Utrzymania w czystości i we właściwym stanie technicznym środków ochrony indywidualnej,
obuwia i odzieży roboczej.
 Stosowania kamizelek odblaskowych lub odzieży odblaskowej na: terenie Magazynów Wyrobów
Gotowych (Magazyn Papieru i Magazyn Celulozy), Magazynie Makulatury, na Wyładowani
Drewna, Magazynie Opakowań i Palet Wykańczalni (w tym rejonie dopuszcza się stosowanie
zamiennie koszulek w kolorze pomarańczowym), na torowiskach Transportu Kolejowego, na
składowiskach: zrębków, kory, węgla, Magazynów Technicznych oraz przy pracach
prowadzonych na drogach.
 W przypadku firm zewnętrznych stosowanie odzieży odblaskowej lub kamizelek odblaskowych
obowiązuje na terenie całego Zakładu.
 Stosowania odzieży i wyposażenia specjalistycznego takiego jak kombinezony ognioodporne
metalizowane, kaptury, rękawice, okrycia stóp oraz obuwie ochronne i kamizelki chłodzące przy
pracach z narażeniem na gorące gazy spalinowe, lotne popioły, gorący żużel, piasek, siarczan
sodu lub wapno;
 Stosowania sprzętu i ubrań niepalnych i antyelektrostatycznych przy pracy na instalacjach
zagrożonych wybuchem, wymagających takiego wyposażenia;
 Stosowania ubrań odpornych na łuk elektryczny oraz rękawic, kasków oraz osłon twarzy
odpornych na łuk elektryczny przy pracy w rozdzielniach elektrycznych o odporności stosownej
do występującego zagrożenia;
 Stosowania ubrań chemoodpornych, butów, rękawic chemoodpornych, osłon twarzy oraz
ochrony dróg oddechowych przy instalacjach stwarzających zagrożenie środkami żrącymi,
duszącymi.
 Stosowania ubrań pyłoszczelnych oraz środków ochrony dróg oddechowych, przy pracach z
narażeniem na zapylenie;
 Stosowanie ubrań i rękawic nienasiąkliwych, półmasek chroniących układ oddechowy przy pracy
w narażeniu na zagrożenia biologiczne (prace na instalacjach ścieków komunalnych).
Pracownik bez odpowiedniego wyposażenia w sprzęt ochrony indywidualnej nie może zostać
dopuszczony do pracy.
4.4.4. Miejsca i obszary, gdzie stosowanie butów ochronnych nie jest wymagane w czasie wykonywania
pracy i wizyt gości.
 Poruszanie się chodnikami, wyznaczonymi trasami oraz bezpiecznymi przejściami na wydziałach
produkcyjnych.
 Poruszanie się gości podczas wizyt w obiektach produkcyjnych tylko po wyznaczonych trasach
bez przekraczania linii granic maszyn (wymagane jest obuwie pełne na płaskiej podeszwie;
obuwie typu sandał lub inne z odkrytymi palcami nie jest dozwolone).
 Ciągi komunikacyjne w budynkach jak:
a. korytarze,
b. klatki schodowe,
c. windy osobowe.
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Pomieszczenia socjalne jak:
a. stołówki,
b. szatnie,
c. toalety,
d. umywalnie.
 Pomieszczenia pracy biurowej.
 Sale konferencyjne i szkoleniowe.
 Pomieszczenia pracy laboratoryjnej, o ile nie są używane elementy, których upadek mógłby
spowodować uraz stopy.
We wszystkich innych niewymienionych wyżej miejscach jest bezwzględny obowiązek stosowania
butów ochronnych w czasie wykonywania pracy.
4.4.5. Nie jest dozwolone:
 Noszenie odzieży i obuwia zniszczonego oraz luźnych, powiewnych części garderoby.
 Noszenia krótkich spodenek oraz podwijania nogawek od spodni w rejonach produkcyjnych.
 Noszenie prywatnej odzieży i obuwia przez osoby otrzymujące przydział odzieży i obuwia
roboczego.
 Noszenie biżuterii (obrączek, sygnetów, pierścionków, łańcuszków) przy obsłudze i remontach
maszyn i urządzeń.
[…]
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V.

OCHRONA GŁOWY
5.1. WYMOGI OGÓLNE
5.1.1. Pracownicy zobowiązani są do noszenia hełmów na terenie wydziałów produkcyjnych i
pomocniczych, przy obsłudze urządzeń dźwigowych, suwnic, podnośników, wózków widłowych,
rozładunku i załadunku materiałów. Wyjątki:
 obsługa i nadzór maszyn papierniczych w czasie obsługi technologicznej,
 obsługa i nadzór maszyn odwadniających w czasie obsługi technologicznej,
 pomieszczenia biurowe, sterownie, stołówki, laboratoria, warsztaty,
 pracownicy obsługujący linie produkcyjne Oddziału Wykańczalni, (nie dotyczy obsługi
technologicznej pod przekrawaczami)
 prowadzący samochody osobowe i dostawcze, pojazdy transportu ciężkiego, wózki kabinowe i
lokomotywy spalinowe podczas przebywania kierowcy w kabinie pojazdu,
 w drodze z pracy i do pracy wyznaczonej dla każdego obiektu na terenie zakładów. Zabronione
jest przechodzenie w tym czasie, tzw. drogą na skróty, przez hale innych wydziałów.
5.1.2. Przy operacjach ze środkami żrącymi należy stosować kaski niewentylowane (bez otworów
wentylacyjnych u góry czaszy kasku).
5.1.3. Przy obsłudze maszyn i urządzeń zabrania się noszenia długich, rozpuszczonych włosów oraz
długiego zarostu (broda, wąsy). Włosy powinny być upięte i schowane pod kaskiem a zarost
zabezpieczony w sposób uniemożliwiający ich pochwycenie przez wirujące części maszyn i
urządzeń.

5.2. SYSTEM IDENTYFIKACYJNY
5.2.1. Ustanawia się następujący system oznakowania kolorystycznego hełmów*:
Kolor

Obowiązek stosowania

Czerwony

praktykanci, goście;

Niebieski
Zielony
Żółty
Biały
Pomarańczowy

pracownicy wydziałów produkcyjnych i pomocniczych
służby utrzymania ruchu
laboranci
nadzór, pracownicy biurowca, dział BHP
oddział Transportu Kolejowego

* powyższe ustalenia nie dotyczą hełmów antyelektrostatycznych oraz chroniących przed skutkami
łuku elektrycznego

5.3. FIRMY ZEWNĘTRZNE
5.3.1. Pracownicy firm zewnętrznych noszą hełmy oznakowane w przedniej części hełmu nad daszkiem
nazwą swojej firmy.
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VI.

OCHRONA WZROKU I TWARZY
6.1.

6.2.




6.3.












6.4.









Na terenie wydziałów produkcyjnych, magazynowych i instalacji technologicznych oraz w ich
rejonie obowiązuje nakaz noszenia okularów ochronnych. Pracownicy używający okularów
korekcyjnych muszą mieć je w wykonaniu ochronnym lub stosować okulary ochronne nakładane na
okulary korekcyjne. Przy wykonywaniu czynności niebezpiecznych stosuje się osłony twarzy, gogle,
maski i okulary spawalnicze.
Na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o. obowiązuje zakaz:
stosowania soczewek kontaktowych w rejonach o zagrożeniu chemicznym,
noszenia okularów o przyciemnianych soczewkach w pomieszczeniach produkcyjnych,
pomocniczych oraz na instalacjach technologicznych, z wyjątkiem: operatorów powlekarki
podczas obsługi promienników, operatorów suwnic przy rozładunku drewna, magazynierów
magazynu makulatury, kierowców wózków i samochodów w czasie jazdy, maszynistów
lokomotyw w czasie jazdy podczas dni słonecznych oraz palaczy kotła w czasie zbijania nawisów
w rejonie palników olejowych kotłów węglowych.
Wykaz miejsc i czynności, przy których nie obowiązuje noszenie ochron twarzy i oczu na terenie
Zakładów:
pomieszczenia biurowe, socjalne i bytowe,
w drodze do i z wydziału zatrudniającego pracownika,
samochody osobowe i osłonięte kabiny pojazdów,
pulpity i sterownie lokalne całkowicie osłonięte,
wartownie,
garaże,
laboratoria (obowiązek jest podczas wykonywania analiz z użyciem substancji chemicznych),
przy obsłudze komputerów i kserokopiarek,
przy obsłudze składów wagonów dla obsad lokomotyw i manewrowych,
przy zaprowadzaniu wstęgi w części suszącej maszyny odwadniającej,
w części mokrej maszyn papierniczych.
Dopuszcza się chwilowe zdjęcie okularów przy zaprowadzaniu wstęgi w części suszącej maszyn
papierniczych w przypadku zaparowania szkieł.
Wykaz czynności niebezpiecznych, przy wykonywaniu, których wymagane jest stosowanie osłon
twarzy:
Obsługa instalacji z substancjami żrącymi, gorącymi.
Rozładunek cystern z substancjami żrącymi, operacje przelewania i trawienia z substancjami
żrącymi.
Operacje z drutem w tym przy obsłudze wiązarek na maszynach odwadniających, obsłudze
belownic odpadów kartonu i papieru, rozcinaniu bel mas papierniczych oraz na rozczynianiu bel
makulatury.
Spawanie (hełm zintegrowany z przyłbicą spawalniczą).
Szlifowanie.
Cięcie szlifierką kątową.
Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych w rozdzielniach (osłony odporne na łuk
elektryczny).
Udrażnianie rynien spływowych stopu kotła sodowego.
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VII.

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH
7.1. WYMOGI
7.1.1. Środki ochrony dróg oddechowych stosuje się w rejonach, w których może wystąpić skażenie lub
zanieczyszczenie atmosfery.
7.1.2. W tych rejonach zamontowane są stacjonarne czujniki, które informują o lokalnym alarmie
chemicznym. Jednakże podczas prowadzenia prac w tych rejonach należy dodatkowo używać
mierników indywidualnych 4-gazowych (O2; CO; H2S; Ex) lub mierników 1-gazowych (H2S) w
zależności od występującego zagrożenia.
7.1.3. Przed każdym użyciem miernika w danym dniu, pracownik musi sprawdzić, czy zainstalowane w
mierniku sensory działają prawidłowo poprzez wykonanie testu sprawdzającego tzw. BumpTestu.
Prawidłowo wykonany BumpTest jest ważny jeden dzień (do 24 h).
7.1.4. Podczas prowadzenia prac, gdy wystąpi alarm lokalny lub indywidualny (niezależnie, od którego
progu alarmowego) pracownik musi przerwać pracą i niezwłocznie opuścić rejon, informując o tym
fakcie obsługę obiektu/rejonu. Pierwszy próg alarmowy na siarkowodór może wskazywać już
przekroczenie drugiego progu alarmowego na merkaptanach.
7.1.5. Powrót w rejon może się odbyć dopiero, kiedy lokalna instalacja alarmowa przestanie sygnalizować
alarm.
7.1.6. W przypadku kiedy obsługa rejonu musi wejść w rejon w czasie trwania alarmu (sytuacje awaryjne),
w celu eliminacji powstałego zagrożenia, musi ona używać odpowiednich masek wskazanych w
pkt.7.8 oraz mierników indywidualnych wielogazowych lub mierników 1-gazowych (H2S) w
zależności od występującego zagrożenia.
7.1.7. Stosujący środki ochrony dróg oddechowych pracownicy muszą posiadać przeszkolenie z zakresu
występujących zagrożeń oraz doboru i stosowania sprzętu. Pracownicy, którzy mają stosować
środki ochrony dróg oddechowych nie mogą mieć zarostu (brak włosów w miejscu przylegania
uszczelnia maski do twarzy pracowników).
7.1.8. Po założeniu maski, półmaski, pracownik musi sprawdzić szczelność jej przylegania. Test
szczelności przylegania należy również wykonać przy pierwszym otrzymaniu maski (sprawdzenie
rozmiaru).
7.1.9. Sprzęt należy stosować zgodnie z instrukcją użytkowania.

7.2. PODZIAŁ SPRZĘTU OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH
7.2.1. Sprzęt filtrujący powietrze:
 Maski (półmaski i maski pełno twarzowe) wyposażone w odpowiednie filtry znakowane literą P,
stosowane są do ochrony przed gazami toksycznymi i żrącymi oparami,
 Półmaska z pochłaniaczem stosowana jest do ochrony przed gazami toksycznymi o stężeniach do
0,1% objętościowo i pyłami toksycznymi.
 Półmaski przeciwpyłowe służą do ochrony przed pyłami obojętnymi, niskotoksycznymi.
 Podział i oznakowanie filtrów przeciwpyłowych oraz pochłaniaczy gazowych określa załącznik
nr 4.
7.2.2. Pochłaniacz może być użyty pod warunkiem, gdy:
 zawartość tlenu w powietrzu jest nie mniejsza niż 19,5% (objętościowo),
 stężenie substancji toksycznej nie przekracza wartości maksymalnej określonej dla danego typu
filtra,
 pochłaniacze (poza specjalistycznymi) nie chronią przed tlenkiem węgla,
 znajduje się w okresie gwarantowanej przydatności do użycia,
 od dnia rozpoczęcia użytkowania pochłaniacz może być używany nie dłużej niż przez 6m-cy (na
pochłaniaczu należy wpisać datę przydatności do użycia).
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7.2.3. Sprzęt izolujący od skażonej atmosfery:
 Aparaty ze sprężonym powietrzem – izolują od skażonej atmosfery. Stosowane są w sytuacjach
awaryjnych przez ratowników ratownictwa chemicznego do likwidacji awarii chemicznych.
 Aparaty odległościowe - doprowadzają czyste powietrze z zewnętrznej przestrzeni do
półmaski/maski. Stosowane są do prac w zbiornikach, kanałach, studzienkach.
7.2.4. Kaptury powietrzne do wykonywania pracy:
 Pracownicy, którzy mają wykonywać pracę w środowisku, gdzie w wyniku prowadzenia pracy
powstają zanieczyszczenia, mogą korzystać z kapturów powietrznych, w celu odizolowania
twarzy oraz dróg oddechowych od powstających zanieczyszczeń.
 Pracownik, który potencjalnie będzie miał używać kaptura powietrznego powinien mieć to
zaznaczone na formularzu skierowania na badania lekarskie.

7.3. WYPOSAŻENIE W SPRZĘT OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH
7.3.1. Maski pełno twarzowe z pochłaniaczem wielogazowym lub specjalistycznym.
W maski pełno twarzowe są wyposażeni: ratownicy ratownictwa chemicznego oraz pracownicy
obsługi i służb utrzymania ruchu pracujący w wytwórni ClO2. Maski mogą współpracować w
połączeniu z pochłaniaczem specjalistycznym.
7.3.2. Półmaski ucieczkowe.
Zadaniem półmaski jest umożliwienie, w przypadku wystąpienia gazowego zagrożenia
chemicznego, ewakuacji z miejsca zagrożonego w miejsce bezpieczne. Wyposażenie w półmaski
odbywa się wg zasady zapewnienia sprzętu najliczniejszej zmianie z uwzględnieniem zapasu dla
gości, dostawców surowców, itp. Przydatność do użycia określa data ważności naniesiona na
obudowie przez uprawnionego konserwatora sprzętu.
[…]

7.5. WYMOGI W STOSUNKU DO FIRM ZEWNĘTRZNYCH
7.5.1. Pracowników firm zewnętrznych obowiązują takie same zasady w zakresie ochrony dróg
oddechowych jak MM Kwidzyn sp. z o.o. Sprzęt ochrony dróg oddechowych firmy zabezpieczają
we własnym zakresie.

7.6. PRZEGLĄDY I KONSERWACJA SPRZĘTU IZOLUJĄCEGO I FILTRUJĄCEGO
[…]
7.6.4. Po upływie terminu ważności pochłaniacza obowiązkiem użytkownika jest jego wymiana na
sprawny.

7.7. KONTROLA SZCZELNOŚCI MASEK
7.7.1. Maskę należy założyć na twarz i docisnąć paskami.
7.7.2. Zamknąć dłonią wlot powietrza.
7.7.3. Wykonać wdech, tak żeby wytworzyć podciśnienie.
7.7.4. Zatrzymać oddech na kilka sekund.
7.7.5. Jeżeli podciśnienie się utrzymuje, szczelność jest odpowiednia.
7.7.6. Jeżeli podciśnienie spada, należy poprawić ułożenie maski, naciągnąć dodatkowo paski, wykonać
próbę ponownie.
[…]
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7.8. LISTA WSKAZUJĄCA OBIEKTY, CZYNNOŚCI LUB SYTUACJE PRZY, KTÓRYCH
NALEŻY STOSOWAĆ SPRZĘT OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH:
7.8.1. Awarie gazowe (siarkowodór, dwutlenek chloru, terpentyna, amoniak) dla potrzeb ewakuacji –
maska ucieczkowa MSR1 lub MSR2, usuwanie awarii – sprzęt izolujący (aparaty powietrzne).
7.8.2. Rozładunek kwasu solnego - półmaska z pochłaniaczem ABE1.
7.8.3. Wytwórnia ClO2 – maska pełno twarzowa z pochłaniaczem wielogazowym A2B2E2K2.
7.8.4. Bielarnia – trawienie sit filtrów stężonym kwasem solnym maska pełno twarzowa z pochłaniaczem
wielogazowym A2B2E2K2.
7.8.5. Załadunek / rozładunek terpentyny - maska pełno twarzowa z pochłaniaczem wielogazowym
A2B2E2K2.
7.8.6. Trawienie maszyn papierniczych i odwadniających – półmaska z pochłaniaczem ABE1.
7.8.7. Wykonywanie zadań związanych z zapyleniem (pył węglowy, kamienia wapiennego, drzewny) –
półmaska P2.
7.8.8. Wykonywanie zadań związanych z zapyleniem (pył papierniczy, skrobi) – półmaska P1.
7.8.9. Wykonywanie zadań związanych z zapyleniem wapnem palonym – półmaska P2.
7.8.10. Wykonywanie zadań związanych z zapyleniem produktem poreakcyjnym (PPR) – półmaska P1.
7.8.11. Prace z azbestem – półmaska P2.
7.8.12. Wykonywanie zadań w Laboratorium analiz paliw przy mazucie – półmaska P3 z węglem
aktywnym.
7.8.13. Wykonywanie zadań w Laboratorium analiz osadów ściekowych przy ściekach miejskich –
półmaska P3.
7.8.14. Wykonywanie zadania związanego z myciem pras odwadniających na GWS – półmaska P3 lub
kaptur powietrzny z filtrem P3.
7.8.15. Zasypywanie zbiorników mieszalnych bezwodnym węglanem sodu- półmaska P1.
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OCHRONA SŁUCHU

VIII.

8.1. WYMOGI
8.1.1. Rejony i miejsca gdzie przekroczone jest najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu (85dB) są
oznakowane piktogramami. W miejscach tych noszenie ochronników słuchu jest obowiązkowe.
8.1.2. Dopuszczalne wartości hałasu:
Poziom ekspozycji pracownika w odniesieniu do 8 godzin pracy nie powinien przekraczać 85 dB;
maksymalny poziom dźwięku nie powinien przekraczać 115 dB, a szczytowy 135 dB. Stanowisko
uznaje się za bezpieczne, jeżeli te trzy parametry spełnione są jednocześnie.
[…]

8.2. ŚRODKI OCHRONY PRZED HAŁASEM
8.2.1. Obniżenie poziomu hałasu można osiągnąć poprzez:
 Wyciszenie urządzeń (zabudowa, ekranowanie, wymiana na cichsze)
 Zmniejszenie czasu ekspozycji (stosowanie kabin dźwiękoszczelnych, zmiana organizacji pracy)
 Stosowanie odpowiednich ochronników słuchu.
[…]
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X.

PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE
10.1. DEFINICJA
10.1.1. Przez prace szczególnie niebezpieczne należy rozumieć następujące rodzaje prac:
 Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu
zakładu lub jego części.
 Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń i innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamkniętych – wymagają Zezwolenia na prowadzenie prac w przestrzeniach zamkniętych.
 Prace na instalacjach z mediami niebezpiecznymi – wymagają wpisu do Rejestru prac na
instalacjach z mediami niebezpiecznymi, a otwieranie układów dodatkowo Zezwolenia na
otwieranie instalacji.
 Prace na wysokości - nie wymagają zezwolenia z wyjątkiem prowadzenia prac na
nieobarierowanych dachach budynków, kominach, masztach, wieżach oświetleniowych oraz
prace w przestrzeniach nad podwieszanymi sufitami (Zezwolenie na wykonanie prac na dachach
lub przestrzeni nad podwieszanym sufitem).
 Prace pożarowo niebezpieczne, poza technicznie przygotowanymi warsztatami, wymagają
Zezwolenia na prowadzenie prac pożarowo-niebezpiecznych.
 Prace niebezpieczne pod względem pożarowym w strefach zagrożonych wybuchem - wymagają
Zezwolenia na prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych.
 Prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych stwarzających możliwość
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia - wymagają Polecenia wykonania prac.
 Prace nierutynowe - prace nietypowe, nieuregulowane dotychczasowym systemem zezwoleń i
instrukcji/procedur, wykonywane sporadycznie, stwarzające potencjalne zagrożenie wypadkowe
– wymagają Zezwolenia na wykonanie prac nierutynowych. Prace związane z otwarciem włazów
instalacji o potencjalnym zagrożeniu kontaktem z gorącymi gazami spalinowymi, lotnymi
popiołami popiołem, żużlem, piaskiem, siarczanem sodu lub wapnem, wymagają zezwolenia na
rozpoczęcie prac - Zezwolenia na otwarcie włazów: kotłów, lejów elektrofiltrów, pieca wapienniczego,




zbiornika magazynowego wapna palonego, instalacji magazynowania popiołu (zał. 47 do IO BHP).

Prace na ujęciach i zrzutach wody wykonywane z pomostów, łodzi lub barek - wymagają
ustalenia warunków bezpiecznego wykonania prac.
Prace konserwacyjne, remontowe lub montażowe przy urządzeniach i instalacjach rozładowczych
paliw płynnych i gazowych - wymagają ustalenia warunków bezpiecznego wykonania prac.
W wykopach, z zakresu konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowe, wykonywane przy
gazociągach lub innych urządzeniach gazowniczych oraz rurociągach sieci cieplnych - wymagają
ustalenia warunków bezpiecznego wykonania prac.

10.2. WYMOGI OGÓLNE
10.2.1.






Prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych wymaga:
Zapewnienia nadzoru nad tymi pracami.
Zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa.
Przeprowadzenia instruktażu pracowników przed rozpoczęciem prac, ze szczególnym
uwzględnieniem:
a. Imiennego podziału prac.
b. Kolejności wykonywania prac.
c. Zasad bezpieczeństwa pracy przy poszczególnych czynnościach.
d. W koniecznych przypadkach wykonania badania stężeń czynników szkodliwych,
temperatury, stężenia tlenu, pomiaru stężenia wybuchowego, temperatury.
Prace powinny być wykonywane, przez co najmniej 2 osoby.
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[…]

Opracowania Protokołu Uzgodnień BHP – wymóg dotyczy firm zewnętrznych wykonujących
prace na terenie i na zlecenie MM Kwidzyn sp. z o.o.
Prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych jest dodatkowo uregulowane w Instrukcjach
Organizacji Bezpiecznej Pracy, które znajdują się na platformie SharePoint.
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XI.

PRACE W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH
11.1.

DEFINICJA

11.1.1. Przez prace w przestrzeniach zamkniętych należy rozumieć pracę w zbiornikach, kanałach,
studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych (zwanych dalej w
tekście instrukcji zbiornikami), do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o
niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione. Podczas pracy wewnątrz zbiorników
wystąpić mogą zagrożenia w postaci toksycznych lub łatwopalnych gazów, deficytu tlenu,
żrących substancji chemicznych, spadających przedmiotów lub odcięcia zwałami materiału.
11.1.2. Niezabudowane na stałe od góry kanały technologiczne o głębokości mniejszej niż 1 m nie muszą
być traktowane jako przestrzenie zamknięte. Decyduje o tym kierownik rejonu biorąc pod uwagę
m.in. potencjalne zagrożenie ze strony atmosfery w takich kanałach.

11.2.

WYMOGI OGÓLNE

11.2.1. Organizacja, przygotowanie i prowadzenie prac wewnątrz zbiorników powinny zapewnić
bezpieczne i higieniczne warunki pracy w stopniu wykluczającym możliwość zaistnienia
wypadku.
11.2.2. Wejście do zbiorników dozwolone jest wyłącznie na podstawie pisemnego Zezwolenia. Wykaz
przestrzeni zamkniętych podlega bieżącej aktualizacji. Aktualny wykaz zbiorników zwarty jest
w załączniku nr 13.
11.2.3. W przypadku, gdy wskutek prowadzonych prac bądź wskutek przygotowań do prowadzenia prac,
pierwotny charakter przestrzeni zamkniętej uległ istotnej zmianie, przez co nie spełnia ona już
kryteriów przestrzeni zamkniętej, dopuszcza się na czasowe nie traktowanie danej przestrzeni
jako przestrzeni zamkniętej. Decyzja taka może zostać podjęta przez Kierownika BHP poprzez
odnotowanie tego faktu w załączniku nr 15 „Zmiana kwalifikacji przestrzeni zamkniętej”. W
załączniku zostanie określone z jakich powodów dana przestrzeń nie jest traktowana jako
przestrzeń zamknięta, w jakim okresie obowiązuje powyższe oraz jakie dodatkowe wymogi
należy spełnić podczas pracy w takim miejscu.
11.2.4. Wejścia do przestrzeni zamkniętych muszą być oznakowane znakiem pokazanym poniżej:

11.2.5. Średnica włazów powinna zapewniać swobodne wchodzenie i wychodzenie oraz ewakuację
pracowników w sprzęcie ochronnym.
11.2.6. Wszystkie otwarte włazy, przez które pracownicy wchodzą do przestrzeni zamkniętej muszą być
fizycznie zabezpieczone przed przypadkowym zamknięciem.
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11.2.7. Wszystkie otwarte włazy, które znajdują się na górze przestrzeni zamkniętej muszą być
zabezpieczone i oznakowane w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wnętrza.
11.2.8. Do prac w zbiornikach mogą być dopuszczone osoby posiadające aktualne badania lekarskie oraz
przeszkolenie w zakresie zasad bezpiecznego wykonywania prac. Wejście do zbiornika musi być
poprzedzone instruktażem.
11.2.9. W przypadku zmiany warunków prowadzenia prac lub składu osobowego instruktaż należy
ponowić.
11.2.10. Pracownicy wykonujący pracę wewnątrz zbiornika powinni być asekurowani, przez co najmniej
jedną osobę znajdującą się na zewnątrz zbiornika. Osoba asekurująca powinna być w stałym
kontakcie z pracownikami znajdującymi się wewnątrz zbiornika oraz mieć możliwość
niezwłocznego powiadomienia innych osób mogących, w razie potrzeby, niezwłocznie udzielić
pierwszej pomocy.
11.2.11. Jeżeli w przestrzeni zamkniętej prowadzone są prace pożarowo niebezpieczne dopuszcza się, aby
ta sama wyznaczona osoba pełniła funkcję asekurującego dla prac w przestrzeni zamkniętej i prac
pożarowo niebezpiecznych, jeśli spełnione są wszystkie poniższe przesłanki:

Prace te prowadzone są przez tą samą firmę,

Prace pożarowo niebezpieczne prowadzone są na jednym poziomie, tym samym, na którym
znajduje się wejście do przestrzeni, przy którym przebywa osoba asekurująca,

Przestrzeń jest na tyle mała i na tyle dobrze oświetlona, że osoba asekurująca jest w stanie
wzrokowo kontrolować rejon prac pożarowo niebezpiecznych.
11.2.12. Do prac w przestrzeniach zamkniętych nie mogą być dopuszczeni pracownicy młodociani,
stażyści, praktykanci oraz kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

11.3.

PRZYGOTOWANIE ZBIORNIKA PRZED PRACĄ W JEGO WNĘTRZU

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.
11.3.4.

11.3.5.

11.3.6.
11.3.7.

11.3.8.

Zbiornik należy opróżnić, przemyć wodą, przedmuchać parą (jeżeli jest taka konieczność) oraz
przewietrzyć do czasu uzyskania pozytywnego wyniku analizy składu powietrza.
Niedopuszczalne jest przedmuchiwanie zbiornika tlenem.
Przed wykonaniem prac w kanale lub studzience ściekowej należy przewietrzyć dany odcinek
oraz wyłączyć go przez odcięcie, a jeżeli jest to niemożliwe, maksymalnie ograniczyć spływ
ścieków. W takich przypadkach pracownik oprócz spełnienia wymagań określonych w 11.4.5,
powinien być wyposażony w sprzęt izolujący ochrony dróg oddechowych (nie wolno stosować
sprzętu filtrującego).
Jeżeli praca w zbiorniku może być związana z zagrożeniem pożarowym lub wybuchowym, należy
stosować niezbędne środki zapobiegające pożarowi lub wybuchowi.
Wszystkie rurociągi doprowadzające media, kanały, przenośniki i inne mechanizmy służące do
podawania i odbierania produktów, mieszadła muszą zostać odpowiednio odcięte zgodnie z
zasadami izolacji i kontroli źródeł energii.
Przed przystąpieniem do pracy wewnątrz zbiornika należy zbadać powietrze w zbiorniku na
zawartość czynników toksycznych, palnych i wybuchowych oraz stężenia tlenu i wysokości
temperatury. Standardowy zakres badań na obecność czynników toksycznych, palnych i
wybuchowych określony jest w załączniku nr 13. Częstotliwość badań, ewentualne badania
dodatkowe określa osoba wydająca Zezwolenie.
Przed przystąpieniem do prac należy zapewnić pracownikom niezbędne środki ochrony
indywidualnej i zbiorowej. Środki ochrony zabezpiecza pracownikom nadzorujący prace.
W czasie przebywania pracowników wewnątrz zbiornika wszystkie włazy powinny być otwarte,
a jeżeli nie jest to wystarczające do utrzymania wymaganych parametrów powietrza w zbiorniku
- należy stosować wentylację mechaniczną zbiornika. Otwarte włazy do zbiorników na dachach,
podestach powinny być oznakowane i zabezpieczone przed przypadkowym upadkiem osób.
Wnętrze zbiornika powinno być oświetlone urządzeniami III lub II klasy ochronności o napięciu
bezpiecznym (12V lub 24V) lub napięciem 230V z zastosowaniem transformatorów lub
przetwornic separacyjnych.
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Elektronarzędzia używane w zbiornikach powinny być II klasy ochronności zasilane poprzez
transformatory lub przetwornice separacyjne z rozdzielni z wysokoczułymi wyłącznikami
różnicowo-prądowymi.
11.3.10. Wymagania dla urządzenia zasilanych z transformatorów lub przetwornic separacyjnych.

Z każdego transformatora lub przetwornicy separacyjnej można zasilać tylko jedno urządzenie.
Wyjątek stanowią transformatory lub przetwornice posiadające więcej niż jeden wtórny obwód
separowany, wówczas można z każdego obwodu separowanego zasilić jedno urządzenie.

Transformator lub przetwornicę separacyjną najlepiej II klasy ochronności należy umieszczać
przed ograniczoną przestrzenią przewodzącą (np. wnętrze zbiornika).

Nie należy uziemiać obwodów wtórnych transformatorów lub przetwornic separacyjnych oraz
żadnych elementów urządzeń elektrycznych znajdujących się wewnątrz zbiorników.

Należy stosować oryginalne, nienaprawiane wyposażenie: przewody na napięcie 450/750V typu
oponowego, przemysłowego lub górniczego o izolacji wzmocnionej lub podwójnej z żyłami
giętkimi, gniazda i wtyczki.

Długość przewodów powinna być dostosowana do poziomu napięcia i obciążenia, tak aby
zapewnić spełnienie warunku dopuszczalnego spadku napięcia, dla 230V przy przewodach o
przekrojach 1,5mm2 max. 60m, 2,5mm2 max. 100m, 4mm2 max. 165m.

Maksymalna wartość napięcia wtórnego transformatora separacyjnego nie może być większa
od 500V, maksymalna długość przewodów nie może być większa od 500m, iloczyn wartości
napięcia i długości przewodów obwodu separowanego musi spełniać warunek U*L ≤ 100 000.

Każde urządzenie powinno posiadać ważne badania okresowe potwierdzone odpowiednim
oznaczeniem na urządzeniu.
11.3.9.

11.4.

KONTROLA ATMOSFERY WEWNĄTRZ ZBIORNIKA

11.4.1.




11.4.2.








Prace w zbiorniku bez stosowania środków ochrony dróg oddechowych (aparatów izolujących
butlowych, aparatów wężowych świeżego powietrza) mogą zostać podjęte, gdy:
Stężenie substancji toksycznych jest niższe od 0,5 NDS.
Stężenie tlenu w powietrzu musi zawierać się w granicach powyżej 19,5% obj., nie więcej
jednak niż 22,5% objętościowo.
Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia czynników szkodliwych podczas przebywania
pracowników w zbiorniku, muszą oni posiadać przy sobie odpowiedni sprzęt ochrony dróg
oddechowych.
Decyzję o doborze sprzętu i jego stosowaniu podejmuje nadzorujący prace. Udziela podległym
pracownikom instruktażu w tym zakresie.
Temperatura w kotłach, komorach i kanałach cieplnych oraz cylindrach suszących maszyn
papierniczych i odwadniających nie powinna przekraczać 40°C. W szczególnych przypadkach,
w sytuacjach awaryjnych, dopuszcza się wykonywanie prac w tych urządzeniach w temperaturze
powyżej 40°C pod warunkiem zastosowania:
napojów chłodzących i środków obniżających temperaturę powietrza otaczającego
bezpośrednio pracownika,
środków ochrony indywidualnej,
przerw w pracy i odpoczynku na zewnątrz urządzenia ustalanych indywidualnie w zależności
od warunków pracy i jej specyfiki,
w cylindrach suszących maszyn papierniczych i odwaniających, suszarni maszyny
odwadniającej, kotłach (węglowych, korowym, sodowym), piecu wapienniczym, kociołku do
spalania gazów złowonnych, kolektorach pary, kanałach spalin, elektrofiltrach, warnikach i
innych zbiornikach, w których występuje podwyższona temperatura, w ramach pomiarów
kontrolnych przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić pomiar temperatury powietrza ich
wnętrza,
zapewnienia bieżącej asekuracji,
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11.4.3.

11.4.4.

11.4.5.

w przypadkach prowadzenia prac w temperaturze powyżej 40°C, wymóg i sposób realizacji
powyższych zabezpieczeń musi być zapisany w Zezwoleniu.
Kontrolę atmosfery zleca osoba wydająca Zezwolenie. Pomiary przeprowadzają uprawnieni
laboranci z Laboratorium Badań Środowiskowych i punkty laboratoryjne na wydziałach. Pomiary
należy przeprowadzić bezpośrednio przed rozpoczęciem prac.
Wyniki pomiarów wpisywane są do Zezwolenia. Jeżeli spełniają one wymogi laborant
poświadcza podpisem spełnienie wymogów bezpieczeństwa w zakresie czystości atmosfery w
zbiorniku. Jeżeli wyniki pomiarów nie potwierdzają spełnienia wymogów bezpieczeństwa, prace
w zbiorniku nie mogą się rozpocząć aż do momentu uzyskania żądanych wartości parametrów
powietrza potwierdzonych kolejnym pomiarem.
Podczas prowadzenia prac (niezależnie od kontroli pomiarów przed wejściem) należy zapewnić
ciągły pomiar atmosfery wewnątrz przestrzeni zamkniętej przez cały czas wykonywania prac
poprzez wyposażenie przynajmniej jednej z osób zespołu wykonującego prace w przestrzeni
zamkniętej w indywidualny detektor wielogazowy (H2S, CO, O2, wybuchowość) lub poprzez
prowadzenie ciągłego pomiaru atmosfery przez osobę asekurującą. Detektorów wielogazowych
nie należy używać podczas wykonywania prac piaskowania lub mycia ciśnieniowego wewnątrz
przestrzeni zamkniętej. W przypadku zmiany stężenia czynników podlegających kontroli
niezależnie od uruchomionego alarmu A1 lub A2 na detektorze, należy natychmiast przerwać
pracę i niezwłocznie opuścić przestrzeń zamkniętą. Należy również podjąć działania
poprawiające skuteczność wentylacji. Kontynuowanie prac jest możliwe po osiągnięciu
dopuszczalnych parametrów powietrza określonych w zezwoleniu (NDS).

I próg alarmowy:
Wybuchowość - 10% DGW
Tlen - 19,5 %
Siarkowodór – 5 ppm ( lub 7 mg/m3)
Tlenek węgla – 20 ppm (lub 23 mg/m3)

II próg alarmowy:
Wybuchowość - 20% DGW
Tlen - 22,5 %
Siarkowodór – 10 ppm (lub 14 mg/m3)
Tlenek węgla – 100 ppm (lub 117 mg/m3)

Uwaga: Progi alarmowe dla wybuchowości muszą zostać skalibrowane na pentan (gaz wzorcowy).
11.4.6.

11.4.7.

11.4.8.

11.4.9.

11.5.

Przed każdym użyciem danego dnia, w którym detektor będzie używany, należy sprawdzić, czy
zainstalowane w mierniku sensory działają prawidłowo poprzez wykonanie testu sprawdzającego
tzw. BumpTestu. Prawidłowo wykonany BumpTest jest ważny jeden dzień (do 24 h).
W przypadku prowadzenia robót chemoodpornych wewnątrz zbiorników rodzaj i częstotliwość
pomiarów oraz środki zabezpieczenia pracowników (sposób wentylacji, typ masek i pochłaniaczy
specjalistycznych) ustala nadzorujący prace ze strony wykonawcy w porozumieniu z
wystawiającym Zezwolenie.
W przypadku prowadzenia wewnątrz przestrzeni zamkniętych prac pożarowo niebezpiecznych
należy stosować stałą wentylację mechaniczną o odpowiedniej skuteczności (krotność wymiany
7-20 x/h lub wyciągi miejscowe); zabrania się umieszczania w zbiorniku butli z gazami
technicznymi.
W przypadku prowadzenia prac w przestrzeni zamkniętej z użyciem aparatów tlenowych lub
aparatów z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz, nie ma obowiązku stosowania detektorów
wielogazowych, jednak wymagany jest ciągły monitoring zagrożenia wybuchowego, w
przypadku występowania w przestrzeni zamkniętej zagrożenia wybuchowego.

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE PRAC

11.5.1.

Warunkiem rozpoczęcia prac jest uzyskanie pisemnego zezwolenia wystawionego przez
Poleceniodawcę oraz podpisanego przez Dopuszczającego. W wyjątkowo uzasadnionych
przypadkach, wynikających z nietypowego charakteru pracy, bądź podyktowanych mającymi
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11.5.2.
11.5.3.
11.5.4.

11.5.5.

11.5.6.

11.5.7.

11.5.8.

11.6.

wcześniej miejsce zdarzeniami wypadkowymi/potencjalnie wypadkowymi, kierownik rejonu,
w uzgodnieniu z Poleceniodawcą, określa dodatkowe wymogi/informacje, które zwiększą
poziom bezpieczeństwa pracowników. Wprowadzone zmiany mogą polegać wyłącznie na
dopisaniu nowych wymogów/informacji, nie mogą zaś w żadnym stopniu skutkować zmianą
istniejących treści, bądź ich usunięciem. O wprowadzeniu powyższych zmian kierownik rejonu
zobowiązany jest powiadomić Dział BHP.
Na II i III zmianie oraz w niedziele i święta zezwolenie na wykonanie prac opiniuje Dyspozytor
zmianowy.
Zezwolenie jest ważne przez okres wskazany w zezwoleniu, ale nie dłużej niż 12 godzin.
Podczas łamania zmian w trakcie wykonywania zadania dopuszcza się przekazanie obowiązków
Dopuszczającego, który jest wpisany na zezwoleniu, na nowego Dopuszczającego, który
rozpoczyna zmianę roboczą i jest z tego samego rejonu oddziału/ wydziału oraz jest uprawniony
i upoważniony przez pracodawcę.
Jeden egzemplarz zezwolenia znajduje się w pomieszczeniu sterowni na Wydziale/Oddziale,
który je wystawił, a drugi egzemplarz zezwolenia musi być wywieszony przez cały czas trwania
robót w obrębie wejścia do przestrzeni zamkniętej.
Zakończenie prac w przestrzeni zamkniętej musi być potwierdzone podpisami osób
nadzorujących prowadzenie prac ze strony wykonawcy robót i gospodarza obiektu na wersji
papierowej zezwolenia (Dopuszczającego i Kierującego Zespołem), oraz musi zostać zamknięte
w systemie Limebook (przez Poleceniodawcę lub Dopuszczającego).
Po zakończeniu prac w przestrzeni zamkniętej osoba ze strony służby wykonawczej może zgłosić
uwagi lub rekomendacje do procesu wykonywania prac w przestrzeniach zamkniętych,
wskazując to na drugiej stronie zezwolenia w części „Komentarze/ Uwagi / Zalecenia”. Następnie
wyznaczona osoba na wydziale/oddziale (np. Wydziałowy Koordynator ds. bhp) zbiera
zezwolenia w których są umieszczone komentarze, uwagi, zalecenia. Uwagi poddawane są
dyskusji podczas spotkań komisji wydziałowej BHP i zostaje z nich przygotowany materiał
szkoleniowy dla pracowników. Jeśli uwagi mają charakter ogólnozakładowy Dział BHP
opracowuje stosowne zmiany do systemu zezwoleń. Opracowany materiał jest prezentowany
pracownikom w pierwszym kwartale każdego roku na szkoleniach kwartalnych, w celu
omówienia i wyeliminowania powstałych nieprawidłowości.
Wydrukowane zezwolenie z podpisami Kierującego oraz Dopuszczającego jest i przechowywane
na wydziale/oddziale przez okres 3 miesięcy.

OBOWIĄZKI DOPUSZCZAJĄCEGO PRACE

11.6.1.
11.6.2.







11.6.3.
11.6.4.

Dopuszczający musi sprawdzić, czy zabezpieczenia określone w zezwoleniu zapewniają
bezpieczeństwo pracownikom wykonującym zadanie.
Bezpośrednio przed przystąpieniem pracowników do pracy w zbiorniku dopuszczający prace
zobowiązany jest przeprowadzić instruktaż obejmujący następujące zagadnienia:
Cel i zakres pracy do wykonania,
Sposób przygotowania miejsca pracy,
Kolejność wykonywanych czynności,
Rodzaj zagrożeń, jakie mogą wystąpić,
Niezbędne środki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz sposób ich stosowania,
Sposoby sygnalizacji między pracownikami wewnątrz zbiornika a asekurującym,
Postępowaniu w razie wystąpienia zagrożenia.
Podejmuje decyzję o stosowaniu lub niestosowaniu przez pracowników ochron układu
oddechowego.
Wyznacza osoby (osobę) asekurujące wykonanie prac i nadzoruje przebieg prac. W przypadku
wykonywania pracy przez kilka firm w jednej przestrzeni zamkniętej uzgadnia między
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11.6.5.

11.7.

OBOWIĄZKI ASEKURUJĄCEGO PRACE

11.7.1.

11.7.2.

11.7.3.

11.8.

wszystkimi firmami ilu pracowników, z jakiej firmy i w jakim przedziale czasu będzie pełnić
funkcję asekurującego dla wszystkich osób pracujących w przestrzeni zamkniętej.
W przypadku kiedy osoba asekurująca wyznaczana jest przez MM Kwidzyn sp. z o.o., to
wykonawcy robót zwolnieni są z obowiązku zapewnienia swoich osób asekurujących. Osoba
asekuracyjna wyznaczona przez MM Kwidzyn sp. z o.o. odpowiada za nadzorowanie pracy
wszystkich osób znajdujących się w przestrzeni zamkniętej. Prowadzi ona również wykaz osób,
które wchodzą/wychodzą do/z przestrzeni zamkniętej.

Pozostaje stale w kontakcie wzrokowym i/lub słuchowym z osobami znajdującymi się wewnątrz
zbiornika. Musi mieć możliwość niezwłocznego wezwania pomocy w razie zaistnienia takiej
potrzeby.
Osoba asekurująca odpowiedzialna jest za wpuszczenie do zbiornika wyłącznie osób
wymienionych w zezwoleniu. Dozwolone jest wejście do przestrzeni zamkniętej Służby BHP
oraz pracowników nadzoru MM Kwidzyn sp. z o.o. pod warunkiem posiadania przy sobie
detektorów wielogazowych oraz po przypięciu swojej kłódki z identyfikatorem do skrzynki ZES
przypisanej do tej przestrzeni zamkniętej.
Zarządza i przeprowadza ewakuację w przypadku stwierdzenia zaistnienia warunków
zagrażających bezpieczeństwu pracowników wewnątrz zbiornika. W razie potrzeby udziela I-szej
pomocy. W sytuacji przerw w wykonywaniu prac (np. przerwa śniadaniowa) osoba asekurująca
pozostaje cały czas w rejonie prowadzonych prac, sprawując nadzór nad utrzymaniem warunków
określonych w zezwoleniu w szczególności w zakresie odcięcia mediów i utrzymaniu
parametrów atmosfery w przestrzeni zamkniętej. W przypadku wymogu stosowania wentylacji
wymuszonej w zbiorniku, nie może ona być wyłączona na okres trwania przerwy.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PROWADZĄCYCH PRACE W ZBIORNIKU

11.8.1.






11.8.2.
11.8.3.

Pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej wymienionych w
zezwoleniu, w tym szelek bezpieczeństwa z linką asekuracyjną zamocowaną na zewnątrz
przestrzeni, które są używane przez cały czas wykonywania pracy wewnątrz zbiornika. Linka
asekuracyjna powinna być stosowana w celu umożliwienia ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
nie może zaś być stosowana jako zabezpieczenie przed upadkiem podczas prac na wysokości.
Możliwe jest odstąpienie od wymogu stosowania linki asekuracyjnej jeśli może stanowić ona
dodatkowe zagrożenie, co może mieć miejsce gdy praca w przestrzeni zamkniętej wykonywana
jest na różnych poziomach, przez większą liczbę osób bądź praca wymaga przemieszczania się
wewnątrz dużej przestrzeni, w której znajduje się wiele urządzeń lub wystających elementów
konstrukcyjnych, o które może haczyć się linka asekuracyjna.
Odstępstwo od stosowania szelek bezpieczeństwa z linką asekuracyjną dotyczy prac, przy
których ze względu na wymiary wejść do przestrzeni zamkniętej, stosowanie szelek z linkami
asekuracyjnymi może utrudniać ewakuację np. cylindrach maszyn papierniczych,
odwadniających.
Odstępstwo od stosowania linki asekuracyjnej dotyczy przypadków, gdy jej stosowanie stanowi
dodatkowe zagrożenie np. gdy praca wykonywana jest na różnych poziomach lub przez więcej
osób np. w kotle sodowym.
Przy pracy w przestrzeni zamkniętej na rusztowaniach należy stosować szelki bezpieczeństwa
z urządzeniami samohamownymi.
Stosowanie zestawu asekuracyjnego tj. szelek i linki asekuracyjnej podpiętej do trójnogu odnosi
się do przestrzeni zamkniętych z wejściem usytuowanym od góry np.: studzienki, warniki, itp.
Wykonują pracę w kolejności wg zasad przekazanych w instruktażu.
Wykonują polecenia asekurującego dotyczące bezpieczeństwa pracy.
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11.9.

WYMOGI W ZAKRESIE SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ

11.9.1.
11.9.2.

11.9.3.

11.9.4.

11.9.5.

Wymagane wyposażenie określa wystawiający zezwolenie.
W przypadku, gdy wymóg stosowania szelek i linek bezpieczeństwa nie wynika z pracy na
wysokości, a jednocześnie ich stosowanie generuje dodatkowe zagrożenie dla osób pracujących
wewnątrz przestrzeni zamkniętej, Kierownik Wydziału BHP i OŚ na podstawie informacji
przesłanych przez kierownika rejonu, oraz na podstawie przeprowadzonej „Oceny ryzyka
zagrożeń występujących i wpływających na bezpieczeństwo wykonywania prac” może, w
porozumieniu z nim, podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu stosowania przez pracowników
szelek i linek bezpieczeństwa wewnątrz danej przestrzeni.
W przypadku pracy wewnątrz kotła sodowego, jeśli zostanie on zabudowany rusztowaniem z
klatką schodową i po przeprowadzonej „Ocenie ryzyka zagrożeń występujących i wpływających
na bezpieczeństwo wykonywania prac”, dopuszcza się odstąpienie od wymogu stosowania szelek
i linek bezpieczeństwa wewnątrz tej przestrzeni zamkniętej.
Jeżeli praca ma być wykonywana wewnątrz zbiornika zawierającego materiały płynne lub sypkie,
w którym istnieje możliwość utonięcia lub zasypania, pracownik niezależnie od indywidualnych
środków ochrony, powinien być opuszczony do wnętrza na pomoście lub innym urządzeniu
umożliwiającym bezpieczne wykonanie pracy.
Jeżeli praca wykonywana jest w zbiornikach, w których stosowane lub magazynowane były
środki żrące, rozpoczęcie prac może nastąpić po umyciu wnętrza zbiornika. Dokładność mycia
należy sprawdzić przez sprawdzenie pH papierkiem lakmusowym. Decyzję o dodatkowym
stosowaniu ubrań chemoodpornych podejmuje wystawiający zezwolenie na prowadzenie prac w
zbiorniku.

11.10. PROCEDURA PRZERWANIA PRACY W ZBIORNIKU
11.10.1. Jeżeli kierujący zespołem opuści rejon wykonywania pracy lub sposób wykonywania prac,
zabezpieczenia pracowników lub warunki środowiska pracy odbiegają od ustalonych w
zezwoleniu i stwarza to zagrożenie dla pracowników wykonujących prace w przestrzeni
zamkniętej, osoby wykonujące pracę mają obowiązek wstrzymania pracy, aż do momentu
usunięcia przyczyn występowania zagrożeń.
11.10.2. Kryteria wstrzymania prac wskazuje ponadto arkusz ORZ.

11.11. AKCJA RATOWNICZA
11.11.1. W czasie pracy w zbiorniku należy zapewnić możliwość udzielenia pracownikowi
natychmiastowej pomocy w razie nagłej potrzeby lub wypadku.
11.11.2. Akcję ratowniczą w zbiornikach przeprowadzają przeszkoleni ratownicy z Zakładowej Straży
Pożarnej.

11.12. WYMOGI W ZAKRESIE SZKOLENIA
11.12.1. Do pracy w zbiornikach dopuszczone mogą zostać osoby przeszkolone w zakresie zasad
bezpiecznego prowadzenia prac. Szkolenie z ogólnych wymogów prowadzenia prac w
zbiornikach dla pracowników MM Kwidzyn sp. z o.o. prowadzone jest w ramach szkolenia
okresowego BHP. Dla pracowników firm zewnętrznych szkolenie prowadzą pracodawcy w
ramach instruktażu ogólnego z Zasad BHP w MM Kwidzyn sp. z o.o. Instruktaż przed
rozpoczęciem prac prowadzi Dopuszczający.
[…]

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
MM Kwidzyn sp. z o.o.

Zasady BHP i Ochrony Środowiska
dla firm zewnętrznych

Strona
Liczba
stron

nr
strony

76

26
Wersja 15

XII.

PRACE NA WYSOKOŚCI
12.1. DEFINICJA
12.1.1.
12.1.2.



Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co
najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi w warunkach grożących upadkiem z wysokości.
Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej
się ona znajduje, jeżeli powierzchnia ta:
osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub
ścianami z oknami oszklonymi;
wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem
z wysokości np. balustrady na podestach, schodach, poręcze ochronne przy wejściach na
podesty oraz obarierowane dachy.

12.2. WYMOGI OGÓLNE
12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.
12.2.4.

12.2.5.




12.2.6.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi,
na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako
przejścia, powinny być zainstalowane balustrady, składające się z poręczy ochronnych
umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m.
Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka.
Jeżeli, ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości, zastosowanie balustrad,
o których mowa powyżej, jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony
pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiedni do rodzaju i warunków wykonywania
pracy. Miejsca takie powinny być zidentyfikowane i oznakowane.
Rampy załadowczo-rozładowcze muszą być zabezpieczone konstrukcją zabezpieczającą przed
zjechaniem poza jej krawędź kołem wózka widłowego (pojazdu).
Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający
pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. W
przeciwnym wypadku pracownik musi stosować sprzęt zabezpieczający do pracy na wysokości.
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach
nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi
niewymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić,
aby:
drabiny, klamry, rusztowania, pomosty robocze i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone
przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na
przewidywane obciążenie;
pomost roboczy spełniał następujące wymagania:
a. powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych
materiałów,
b. podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych
pomostu,
c. w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości
dopuszczalnego obciążenia.
Przy pracach na: masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych
bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i
klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w
szczególności:
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przed rozpoczęciem prac sprawdzić ich stan techniczny, stabilność, wytrzymałość oraz
zabezpieczenie przed nieprzewidzianą zmianą położenia w tym stan techniczny stałych
elementów służących do mocowania linek bezpieczeństwa;
 zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.
 zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych z paskiem podbródkowym.
Powyższe wymagania dotyczą również prac na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych
podwyższeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi 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.
12.2.7. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego
poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących przed
rozpoczęciem użytkowania tych rusztowań i podestów należy dokonać ich odbioru technicznego.

12.3. RUSZTOWANIA – WYMOGI
12.3.1.

12.3.2.
12.3.3.

12.3.4.

12.3.5.

12.3.6.
12.3.7.




12.3.8.
12.3.9.




Rusztowania i ruchome podesty robocze muszą być wykonywane, montowane, eksploatowane i
demontowane zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta dla rusztowań systemowych lub
projektem indywidualnym dla rusztowań innych niż systemowe.
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów
roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.
Fakt montażu rusztowania jak i jego demontażu musi zostać odnotowany w Rejestrze rusztowań
na obiekcie stanowiącym załącznik nr 5 do IO BHP. Odpowiedzialnym za dokonanie wpisu do
rejestru jest osoba odpowiedzialna za montaż/demontaż rusztowania.
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawnioną osobę. Jako osobę uprawnioną do odbioru rusztowania uznaje się osobę
posiadającą zaświadczenie o przebytym kursie wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie w budowie
rusztowań oraz min. 1 rok doświadczenia jako osoby nadzorującej montaż/demontaż rusztowań.
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego rusztowania. Wzór wymaganego Protokołu odbioru technicznego rusztowania
stanowi załącznik nr 27.
Każde rusztowanie wykonane z elementów metalowych musi być uziemione.
Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga:
wygrodzenia i oznakowania rejonu prac wskazania, jeżeli to konieczne, bezpiecznych dróg
komunikacji
zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;
zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem
odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania;
rusztowania nie mogą zastawiać dostępu do natrysków bezpieczeństwa, urządzeń gaśniczych,
dróg komunikacji wewnętrznej.
Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez
kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i
przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. Rusztowania powinny być także sprawdzane:
codziennie w sposób wizualny przez użytkownika przed każdym rozpoczęciem użytkowania,
dekadowo (co dziesięć dni) przez osobę uprawnioną do odbioru rusztowań.
Fakt przeprowadzenia wizualnego przeglądu, jak i dekadowej kontroli należy potwierdzić w
Protokole odbioru rusztowania, który musi znajdować się w widocznym miejscu na rusztowaniu.
Zakres czynności objętych kontrolą określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny.
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12.3.10. Osoby wchodzące na rusztowanie w celu wykonania fizycznej pracy muszą mieć założone szelki
bezpieczeństwa wraz z urządzeniem samohamownym lub linką z amortyzatorem. W momencie
gdy wykonują prace wymagające wychylania się poza obrys rusztowania muszą być
zabezpieczone przed upadkiem poprzez przypięcie urządzenia samohamownego / linki z
amortyzatorem do stałego punktu kotwiącego.
12.3.11. Osoby z nadzoru nie wykonujące fizycznych prac i nie wychylające się poza obrys rusztowania
nie muszą mieć założonych szelek bezpieczeństwa poruszając się po kompletnym rusztowaniu.
12.3.12. W przypadku, gdy rusztowanie jest niekompletne (ale zostało dopuszczone do użytkowania),
każda osoba musi stosować SOI chroniące przed upadkiem z wysokości.

12.4. DRABINY
12.4.1.

12.4.2.







12.4.3.








12.4.4.

Wymagania ogólne.
W MM Kwidzyn sp. z o.o. obowiązuje zakaz stosowania drabin drewnianych i samoróbek.
Drabiny, które należy używać w pomieszczeniach ruchu elektrycznego oraz podczas prowadzenia
prac, gdzie może wystąpić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym muszą być wykonane z
włókna szklanego. Dopuszcza się stosowanie drabin, które mają podłużnice wykonane z włókna
szklanego a stopnie z metalu. Drabiny muszą być sprawne technicznie oraz posiadać zawieszkę
potwierdzającą przegląd techniczny.
Wytyczne regulujące wymagania bezpieczeństwa dla drabin stałych:
Podczas wykonywania pracy z drabin stałych oraz przenośnych od wysokości 2 m należy
stosować indywidualne środki chroniące przed upadkiem z wysokości.
Podczas korzystania z drabin stałych (wchodzenie i schodzenie), jeśli drabina spełnia wymogi
przewidziane dla tego rodzaju konstrukcji tj. od wysokości 3 m wyposażona jest w obręcz
ochronną, zamontowaną w odległości nie mniejszej niż 0,7 m i nie większej niż 0,8 m od
drabiny, rozmieszczoną w rozstawie nie większym niż 0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie
nie większym niż 0,3 m, drabina znajduje się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od ściany
bądź innej konstrukcji do której jest przymocowana, a co 8 m w ciągu drabiny znajdują się
spoczniki z balustradą, to nie ma konieczności stosowania indywidualnych środków
chroniących przed upadkiem z wysokości.
Jeśli drabina stała nie posiada obręczy ochronnych, bądź zamontowane obręcze ochronne nie
spełniają wymagań określonych w pkt. 2, jakiekolwiek korzystanie z drabiny (wchodzenie,
schodzenie, praca) wiąże się z koniecznością stosowania indywidualnych środków chroniących
przed upadkiem z wysokości.
Drabina stała, której wysokość jest większa niż 8 m niezależnie, czy posiada obręcz ochronną,
czy pracownik wykonuje z niej pracę, czy też wchodzi lub schodzi po niej jest zobligowany do
używania indywidualnych środków chroniących przed upadkiem z wysokości.
Zasady bezpiecznej pracy na drabinach przenośnych:
Przed rozpoczęciem pracy, należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego drabiny.
Drabiny przystawne ustawiane powinny być pod kątem około od 65° do 75°.
Drabina o długości powyżej 3,5 m musi być przymocowana od góry lub też podtrzymywana
przez innego pracownika od dołu.
Drabin rozstawnych nie stosuje się, jako przystawnych.
Wchodzenie i schodzenie odbywa się w pozycji twarzą zwróconą w kierunku drabiny.
Drabina powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzi, co najmniej 0,75 m.
Należy unikać ustawiania drabin w bezpośredniej bliskości luków, otworów gdzie
pracownikowi grozi upadek na niższy poziom niż posadowienie drabiny. Jeżeli jednak jest to
konieczne, wymagane jest zastosowanie sprzętu asekurującego.
Zabrania się:
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12.4.5.

12.4.6.

12.4.7.

Stosowania drabin, jako drogi stałego transportu oraz do przenoszenia ciężarów o masie
powyżej 10kg.
Stawiania drabiny przed zamkniętymi drzwiami i na śliskich nawierzchniach.
Ustawiania drabin w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i urządzeń oraz przed zamkniętymi
drzwiami w sposób stwarzający zagrożenie dla pracowników używających drabiny.
Przeglądy techniczne
Wszystkie drabiny i podesty przestawne, które są własnością MM Kwidzyn sp. z o.o. przechodzą
raz w roku udokumentowany przegląd pod kątem sprawności technicznej. Prowadzanie
przeglądów technicznych, dokumentację oraz oznakowanie drabin i podestów przestawnych
organizuje i nadzoruje Wydział Nadzoru i Serwisów Technicznych.
Każdy podest przestawny od wysokości platformy roboczej 1m musi posiadać kompletne
obarierowanie o wysokości 110 cm, składające się z poręczy górnej, barierki pośredniej oraz
bortnicy, a także poręcze wzdłuż drabinki wejściowej.
Przed rozpoczęciem pracy, należy przeprowadzić wizualną kontrolę stanu technicznego podestu
przestawnego oraz stabilności jego posadowienia.

12.5. ZASADY PROWADZENIA PRAC NA DACHACH, KOMINACH, MASZTACH,
WIEŻACH
OŚWIETLENIOWYCH
ORAZ
PRZESTRZENIACH
NAD
PODWIESZONYMI SUFITAMI.
12.5.1.

12.5.2.

12.5.3.

12.5.4.

12.5.5.
12.5.6.

Praca na obarierowanych dachach nie wymaga od pracowników MM Kwidzyn oraz pracowników
firm zewnętrznych wpisywania się do Książki wejść na dachy, kominy, maszty, wieże
oświetleniowe oraz nad podwieszane sufity (później w tekście „Książka wejść”) oraz nie wymaga
posiadania pisemnego zezwolenia na wykonywanie pracy.
Prace na nieobarierowanych dachach płaskich (w tym również rutynowe obchody obsługi),
wymagają:
a) od pracowników MM Kwidzyn:
 wpisania się do Książki wejść,
 w czasie wykonywania pracy w strefie niebezpiecznej, równej lub mniejszej niż
2m, która liczona jest od krawędzi dachu, pracownicy muszą używać niezbędny
sprzęt powstrzymujący upadek z wysokości i wykonywać tę pracę z
zapewnieniem osoby asekuracyjnej
b) od pracowników firm zewnętrznych:
 niezależnie od wykonywanej pracy oraz czy jest ona wykonywana w strefie
bezpiecznej, czy też poza tą strefą, wymaga się wpisania pracowników do
Książki wejść oraz posiadania przez nich zezwolenia na pracę, jak również
używania niezbędnego sprzętu powstrzymującego upadek z wysokości i
wykonywania pracy z zapewnieniem osoby asekuracyjnej.
Prace na kominach, masztach, wieżach oświetleniowych i prace w przestrzeniach nad
podwieszanymi sufitami wymagają od pracowników MM Kwidzyn oraz pracowników firm
zewnętrznych wpisu w Książkę wejść, uzyskania zezwolenia na pracę oraz używania
niezbędnego sprzętu powstrzymującego upadek z wysokości i wykonywania pracy z
zapewnieniem osoby asekuracyjnej.
Zezwolenie na wykonywanie prac na dachach, kominach, masztach, wieżach oświetleniowych
oraz nad podwieszanymi sufitami wydawane jest na jedną zmianę roboczą nie dłużej jednak niż
na 12 godzin.
Zezwolenia po zakończeniu prac (obchodów) przechowywane są przez okres 12 miesięcy na
wydziale, który je wystawił.
Zezwolenie jest wywieszane w miejscu wejścia na dach, komin, maszt, wieżę oświetleniową lub
przestrzeń nad podwieszanymi sufitami. Podczas pracy na dachu musi być możliwość ewakuacji
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12.5.7.

12.5.8.

z dachu przez dowolne drzwi. Drzwi od strony dachu muszą posiadać zamontowaną klamkę
umożliwiającą ich bezproblemowe otwarcie.
Wykonywanie prac na dachach, kominach, masztach, wieżach oświetleniowych oraz nad
podwieszanymi sufitami w porze nocnej oraz w porze o zmniejszonej przejrzystości powietrza
jest możliwe pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego oświetlenia do prowadzenia
bezpiecznej pracy.
Wejście na dach, kominy, maszty oraz wieże oświetleniowe jest zabronione w przypadku: burzy,
silnego wiatru (36 km/h lub inaczej 10 m/s), podczas rutynowego lub awaryjnego odpowietrzania
układów NCG lub innych niebezpiecznych gazów lub awaryjnego ich usuwania. W ostatnim z
wymienionych przypadków, wejście wymaga posiadania detektora gazów i sprzętu ochrony dróg
oddechowych. Informację na temat stanu pogody uzyskujemy z Zakładowej Straży Pożarnej pod
nr telefonu 8231.

12.6. PRACA W KOSZACH WYSIĘGNIKÓW
12.6.1.
12.6.2.

Pracownik wykonujący pracę na wysokości w koszu wysięgnika musi stosować sprzęt
zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
Rejon prac pod koszem musi być wydzielony taśmą ostrzegawczą oraz oznakowany znakiem
ostrzegawczym „Uwaga prace na wysokości”.

12.7. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
DEMONTAŻU
12.7.1.

12.7.2.
12.7.3.
12.7.4.

PRZY

PRACACH

ROZBIÓRKOWYCH

I

Rejon pracy na poziomie 0,0m musi być wydzielony taśmą ostrzegawczą i oznakowany znakiem
ostrzegawczym „Uwaga prace na wysokości” przy opuszczaniu zdemontowanych elementów w
miejscu tym niezbędna jest asekuracja przez pracownika.
Gruz budowlany należy zrzucać poprzez rękaw transportowy.
Elementy konstrukcji, blach, urządzeń powinny być opuszczane, nie wolno ich zrzucać.
Pracownicy biorący udział w opuszczaniu zdemontowanych elementów muszą być zabezpieczeni
przed upadkiem.

12.8. PROWADZENIE PRAC NA WYSOKOŚCI
12.8.1.



12.8.2.

12.8.3.

12.9.

Do wykonywania prac na wysokości dopuszczeni mogą zostać pracownicy:
Bez przeciwwskazań lekarskich do pracy na wysokości,
Posiadający umiejętność posługiwania się sprzętem zabezpieczającym przed upadkiem,
Przeszkoleni w zakresie metod bezpiecznej pracy na wysokości.
Pracownicy wykonujący pracę na wysokości przechodzą szkolenie w zakresie sposobów
zabezpieczania i doboru sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem podczas szkoleń okresowych
bhp oraz instruktażu przed każdym rozpoczęciem prac.
Dla pracowników MM Kwidzyn sp. z o.o. wykonujących prace na wysokości organizowane jest
z częstotliwością raz na dwa lata specjalistyczne szkolenie prowadzone przez firmę zewnętrzną z
zasad bezpiecznej pracy na wysokości oraz doboru i sprawdzania sprzętu do prac na wysokości.

SPRZĘT ZABEZPIECZAJĄCY PRZED UPADKIEM

12.9.1.



Nadrzędnymi urządzeniami powstrzymującymi upadek z wysokości dla pracowników MM
Kwidzyn sp. z o.o. są urządzenia samohamowne. Użycie innego sprzętu zabezpieczającego przed
upadkiem z wysokości jest możliwe w przypadku:
prac określonych w karcie ocenie ryzyka zawodowego, dla których wskazano inne ŚOI do pracy
na wysokości;
przemieszczania się na wysokości, co oznacza
konieczność przepinania sprzętu
powstrzymującego upadek z wysokości (dwie linki z amortyzatorami). Podczas doboru sprzętu/
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12.9.2.
12.9.3.

12.9.4.

12.9.5.


12.9.6.

[…]
12.9.8.

urządzeń wykorzystywanych przy tych pracach, należy uwzględnić współczynnik odpadnięcia
(0, 1, 2), długość użytego zestawu sprzętu powstrzymującego upadek z wysokości, wysokość
na jakiej pracuje pracownik oraz wolną przestrzeń pod miejscem pracy pracownika, aby
powstrzymanie upadku z wysokości było skutecznie i chroniło pracownika przed skutkami
upadku.
W przypadku pracowników firm zewnętrznych to osoba kierująca ze strony wykonawcy
odpowiada za dobór właściwych ŚOI podczas pracy na wysokości.
Zabronione jest stosowanie do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości biodrowych pasów
bezpieczeństwa. Pas może występować, jako dodatkowy element w szelkach bezpieczeństwa
stosowanych do pracy w podparciu.
Sprzęt do pracy na wysokości należy używać zgodnie z instrukcją obsługi wydaną przez
producenta. Każdorazowo przed zastosowaniem sprzętu zabezpieczającego należy sprawdzić
jego stan techniczny i sprawność. Nie wolno modyfikować bez zgody producenta sprzętu
asekurującego do pracy na wysokości. Zabrania się zestawiać ze sobą części składowych sprzętu
zabezpieczającego przed upadkiem od różnych producentów.
Do użytkowania dopuszczony może być sprzęt:
Sprawny technicznie.
Dopuszczony do eksploatacji.
Szelki, liny asekuracyjne, amortyzatory włókiennicze ulegają kasacji po 5 latach eksploatacji
(licząc od daty rozpoczęcia użytkowania) oraz jeżeli brały udział w powstrzymaniu spadania
użytkownika. Sprzęt powstrzymujący przed spadaniem (urządzenia samohamowne) po
przeglądzie technicznym i dopuszczeniu przez uprawniony serwis może być eksploatowany dalej.
Sprzęt do pracy na wysokości musi posiadać oznakowanie znakiem CE oraz certyfikat zgodności.
Sprzęt zabezpieczający do pracy na wysokości przechodzi coroczny przegląd oraz musi posiadać
oznakowanie potwierdzające przegląd techniczny.
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XIII.

BEZPIECZEŃSTWO
PRACY
PRZY
URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

EKSPLOATACJI

Wykonywanie prac eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych, które zgodnie z Rozporządzeniem w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019, poz. 1830), definiowane
są jako urządzenia, instalacje i sieci stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania,
przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii, należy wykonywać zgodnie z
Instrukcjami Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP). Instrukcje te stanowią odrębne dokumenty, które podzielone
są na wykonywanie prac na terenie całego zakładu oraz na wykonywanie prac z branży elektrycznej. Oba
dokumenty umieszczone są na platformie SharePoint.
W związku z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu, które jest wskazane powyżej do zezwoleń na prace
szczególnie niebezpieczne przy urządzeniach energetycznych należy dodawać dodatkowy dokument związany z
odnotowywaniem przerw w pracy. Wskazany dokument stanowi załącznik nr 37 do Instrukcji Ogólnej BHP o
nazwie „UZUPEŁNIENIE do Zezwolenia na pracę przy urządzeniach energetycznych”.

13.1.

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Wykonawcy zewnętrzni prowadzący prace eksploatacyjne w tym modernizacyjne, rozruchowe
urządzeń energetycznych, będących własnością MM Kwidzyn sp. z o.o. są zobowiązani do
przestrzegania postanowień Zasad BHP i OŚ dla firm zewnętrznych.
13.1.2. Opracowanie instrukcji eksploatacji oraz prowadzenie prac eksploatacyjnych musi spełniać
kryteria przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
(Dz. U. z 2019 poz. 1830 z późniejszymi zmianami).
13.1.3. Wszyscy pracownicy wykonawców zewnętrznych podczas prowadzenia prac przy lub na
urządzeniach elektroenergetycznych muszą używać odpowiednio dobranej odzieży
łukoochronnej do istniejącego zagrożenia.
13.1.4. Wykonawcy zewnętrzni mogą wykonywać prace wyłącznie na podstawie pisemnego
polecenia/zezwolenia pracy wydanego przez upoważnioną osobę prowadzącą eksploatację.
13.1.5. Dopuszcza się wykonywanie prac przy urządzeniach na podstawie instrukcji montażu, budowy
lub eksploatacji tych urządzeń, jeżeli ustalenie takie zostało zawarte w umowie, kontrakcie lub
zamówieniu.
13.1.6. Szczegółowe ustalenia dotyczące wymagań bezpieczeństwa, zakresu odpowiedzialności i rejonu
prowadzenia prac należy zawierać w umowach, kontraktach lub zamówieniach.
13.1.7. Prace eksploatacyjne prowadzone przy urządzeniach energetycznych mogą być wykonywane
przez osoby upoważnione lub przez osoby niebędące uprawnionymi, które są nadzorowane przez
osoby upoważnione posiadające odpowiednie uprawnienia energetyczne.
13.1.8. Wykonywanie prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych przez osoby niebędące
osobami uprawnionymi:

w celu przyuczenia do zawodu z uwzględnieniem przepisów w sprawie zatrudnienia
młodocianych,

reprezentujące organy nadzoru,

prowadzące specjalistyczne prace serwisowe.
Wszystkie wskazane prace mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem osoby
upoważnionej.
13.1.9. Wykonawcy zewnętrzni z zagranicy pracujący na zlecenia stałe lub odbywający regularne wizyty
celem pracy przy urządzeniach energetycznych powinni posiadać aktualne uprawnienia
energetyczne uznane przez Ministra Energii, Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w
odpowiedniej grupie i specjalności zgodnie z obowiązującym prawem polskim i europejskim.
13.1.10. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek prac przy urządzeniach energetycznych bez uzgodnień
z upoważnioną i uprawnioną osobą prowadzącą eksploatację w MM Kwidzyn sp. z o.o..
13.1.1.
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13.1.11. Prowadzący eksploatację urządzeń energetycznych prowadzi wykaz osób upoważnionych do
wydawania poleceń, koordynacji prac, dopuszczenia do prac. Wykaz powinien zawierać: imię i
nazwisko osoby upoważnionej, zakres upoważnienia oraz określenie czasu, na jaki upoważnienie
zostało udzielone.
13.1.12. Prace eksploatacyjne mogą wykonywać osoby uprawnione oraz upoważnione przez
prowadzącego eksploatację tj. posiadające kwalifikacje uzyskane na podstawie przepisów prawa
energetycznego oraz upoważnione przez prowadzącego eksploatację.
13.1.13. Obiekty z urządzeniami energetycznymi oraz same urządzenia energetyczne powinny być
oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz występujące zagrożenie.
13.1.14. Urządzenia energetyczne stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego należy
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Prowadzący eksploatacje sporządza
aktualny wykaz osób upoważnionych do wejścia do pomieszczeń ruchu elektrycznego.
13.1.15. Zabronione jest używanie urządzeń energetycznych bez przewidzianych dla nich urządzeń
ochronnych w rozumieniu ogólnych przepisów bhp.
13.1.16. Wskazane powyżej regulacje są dodatkowo opisane w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
dla branży elektrycznej, która znajduje się na platformie SharePoint.

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

13.2.
13.2.1.



13.2.2.




13.2.3.

13.2.4.

13.2.5.

Prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych, w zależności od zastosowanych
metod i środków ochronnych zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być wykonywane:
pod napięciem;
w pobliżu napięcia;
przy wyłączonym napięciu.
Prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
MM Kwidzyn sp. z o.o.. W MM Kwidzyn sp. z o.o. obowiązuje bezwzględny zakaz
wykonywania prac pod napięciem elektrycznym. Na czynnych urządzeniach dozwolone jest
wykonywanie prac diagnostycznych określonych w normie EN 50110-1 w zakresie:
sprawdzanie obecności napięcia,
pomiar napięcia, prądu,
inne wynikające z instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych MM Kwidzyn sp. z
o.o. oraz Kart Oceny Ryzyka.
Zlecenie prac pod napięciem lub pobliżu napięcia wymaga pisemnego uzasadnienia w Poleceniu
wykonania prac. Przed rozpoczęciem prac pod napięciem lub w pobliżu napięcia należy zapewnić
opracowanie i udostępnienie osobom kierowanym do tych prac instrukcji określających
technologię, wymagania w stosunku do narzędzi oraz środki ochronne, które należy stosować
podczas prowadzenia tych prac.
Pomieszczenia ruchu elektrycznego powinny być zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych oraz oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację i występujące
zagrożenie, zawierające napis ”NIEBEZPIECZEŃSTWO”. Wyjścia ewakuacyjne pomieszczeń
ruchu elektrycznego muszą być wyposażone w klamki antypaniczne uruchamiane prętem
poziomym. Drzwi do pomieszczenia ruchu elektrycznego powinny otwierać się w kierunku
wyjścia.
Przez pojęcie pomieszczenie ruchu elektrycznego należy rozumieć: stycznikownie, rozdzielnie,
komputerownie lub inne pomieszczenia urządzeń systemów sterowania, pomieszczenia rakowe
lub zapulpitowe.
Pracodawca sporządza aktualny wykaz osób upoważnionych do wejścia do pomieszczeń ruchu
elektrycznego.
Podczas prac eksploatacyjnych przy urządzeniach elektrycznych lub w ich pobliżu zabronione
jest używanie biżuterii, okularów w metalowych oprawkach i innych przewodzących
przedmiotów przez osoby, o których mowa w pkt. 13.1.4, 5, 6, 7, 9, 12.
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13.2.6.




13.2.7.




13.2.8.





13.2.9.
13.2.10.

13.2.11.

Zabrania się noszenia podczas prac przy urządzeniach elektroenergetycznych lub w ich pobliżu
(w strefie odziaływania łuku elektrycznego) odzieży przewodzącej, topliwej oraz z materiałów
syntetycznych (np. octan, nylon, poliester, sztuczny jedwab, spandex oraz polipropylen) w tym
palnych kamizelek odblaskowych przez osoby o których mowa w pkt. 13.1.4, 5, 6, 7, 9, 12.
Po wejściu do pomieszczenia ruchu elektrycznego osoby tam przebywające o których mowa w
pkt. 13.1.4, 5, 6, 7, 9, 12 muszą mieć założone:
okulary ochronne - stosowane okulary korekcyjne muszą być w wykonaniu ochronnym.
Okulary muszą być w plastikowych oprawkach.
ubiory nietopliwe wymienione we wcześniejszym punkcie (podczas przebywania w strefie
oddziaływania łuku elektrycznego).
Osoby, o których mowa w pkt. 13.1.4, 5, 6, 7, 9, 12, nieposiadające łukoochronnych środków
ochrony indywidualnej, muszą znajdować się poza strefą oddziaływania łuku elektrycznego.
Podczas wykonywania czynności związanych z obsługą czynnych urządzeń elektrycznych, bądź
podczas prac w strefie zagrożenia od łuku elektrycznego należy stosować łukoochronne środki
ochrony indywidualnej wg załącznika nr 57 do IO-BHP odpowiednie do kategorii urządzenia
oraz elektryczny kask ochronny z przyłbicą lub kaptur łukoochronny dla kat. 3 lub 4. Informacja
na temat kategorii zagrożenia od łuku znajduje się na naklejce (etykiecie) na drzwiach lub
obudowie urządzenia.
Przed użyciem łukoochronne środki ochrony indywidualnej należy je sprawdzić. W tym celu
wykonujemy:
spełnienie wymagań zawartych w instrukcji użytkowania producenta,
potwierdzenie braku uszkodzeń mechanicznych (rozprucia, rozdarcia, nadpalenie,
przebarwienia itp.),
potwierdzenie braku zanieczyszczeń (smarami, olejami, metalami, itp.).
W przypadkach stwierdzenia ww. uszkodzeń lub zanieczyszczeń środki ochrony indywidualnej
należy wymienić na zapasowe.
Poprzez obsługę czynnych urządzeń elektrycznych rozumie się czynności wg załącznika nr 58 do
IO-BHP. Podczas prac przy urządzeniach z kategorią zagrożenia od łuku większą od 4 należy
stosować zasady jak niżej:
planować prace w sposób zapewniający minimalizację czasu ekspozycji,
stosować łukoochronne środki ochrony indywidualnej wg załącznika nr 57 do IO-BHP dla
kategorii 4,
jeżeli jest to możliwe technicznie korzystać ze zdalnych systemów sterowania,
jeżeli jest to możliwe technologicznie prace prowadzić przy wyłączonym napięciu.
Prace stwarzające możliwość wystąpienia porażenia prądem wymagają użycia sprzętu ochrony
indywidualnej (rękawice elektroizolacyjne, kask ochronny, półbuty lub kalosze elektroizolacyjne,
podesty izolacyjne). Przed użyciem, sprzęt elektroizolacyjny musi zostać sprawdzony. W tym
celu wykonujemy:
sprawdzenie daty ważności okresowego badania,
wizualne potwierdzenie braku uszkodzeń mechanicznych,
dla rękawic dodatkowo próbę szczelności dedykowanym testerem. Jeżeli powietrze nie uchodzi,
rękawica jest szczelna i nadaje się do użycia. Jeżeli powietrze uchodzi rękawice należy
natychmiast wycofać z użytkowania.
Napięcie od urządzeń elektrycznych należy odłączyć w sposób uniemożliwiający pojawienie się
napięcia na odłączonych urządzeniach i instalacjach.
Wykonywanie prac przy urządzeniach elektroenergetycznych wymagających użycia sprzętu
zmechanizowanego może odbywać się pod warunkiem, że prowadzący eksploatację określi
warunki prowadzenia tych prac, mając na uwadze zachowanie odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa.
Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych
odłączonych od napięcia należy:
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13.2.12.

13.2.13.



13.2.14.
13.2.15.

13.2.16.

[…]

zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym załączeniem napięcia zgodnie z
procedurą ZES (nie dotyczy prac: testów funkcjonalnych i pomiarów diagnostycznych),
oznaczyć miejsce wyłączenia poprzez założenie identyfikatora,
sprawdzić, czy nie występuje napięcie na odłączonych urządzeniach i instalacjach
elektrycznych, potwierdzić ten fakt w arkuszu ZES na wykonanie prac,
uziemić wyłączone urządzenia i instalacje elektryczne,
oznakować strefę pracy znakami lub tablicami bezpieczeństwa.
Tablice bezpieczeństwa stosowane w pomieszczeniach ruchu elektrycznego – załącznik nr 49.
Preferowane jest stosowanie zawieszek o magnetycznych uchwytach lub wieszanych na
zaizolowanych drutach z pełną izolacją, również z zaizolowanymi końcówkami drutu.
Uziemienie urządzeń i instalacji elektrycznych należy tak zlokalizować, aby praca wykonywana
była w strefie ograniczonej uziemieniami i co najmniej jedno uziemienie było widoczne z miejsca
wykonywania pracy. Jeżeli nie jest możliwy taki sposób uziemienia, należy zastosować inne
środki techniczne lub organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo prowadzenia prac zawarte
w instrukcjach ich wykonania.
Bez polecenia pisemnego dozwolone jest:
wykonywanie czynności związanych z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego lub środowiska
naturalnego,
zabezpieczania przez osoby uprawnione urządzeń i instalacji przed zniszczeniem,
prowadzenie przez uprawnione i upoważnione osoby prac eksploatacyjnych zawartych
w instrukcjach eksploatacji urządzeń MM Kwidzyn sp. z o.o.
Pozostałe prace oraz prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla
zdrowia i życia wykonywane są na podstawie pisemnego polecenia pracy.
Na polecenia pisemne mogą pracować wyłącznie osoby, które uczestniczyły w instruktażu
obiektowym, zapewniającym osobom kierowanym do tych prac informacje na temat: instrukcji
określających technologię pracy, wymagane narzędzia oraz środki ochronne, które należy
stosować podczas prowadzenia tych prac oraz zasad bezpiecznej organizacji pracy w MM
Kwidzyn sp. z o.o. wynikających z charakteru zagrożeń w obiektach i rejonach wykonywanych
prac. Szkolenie prowadzi nadzór służb elektrycznych oraz technologiczny właściwy do rejonu
wykonywanych prac.
Prace wykonywane są przez minimum dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji.
Odbycie szkolenia obiektowego potwierdzane jest podpisem osób podlegających szkoleniu na
liście – wzór załącznik nr 28.
Polecenie pisemne należy przechowywać przez okres minimum 90 dni od dnia zakończenia
pracy. Wzór – załącznik nr 19.
Podanie lub zdjęcie napięcia z napędów i instalacji technologicznych następuje wyłącznie na
podstawie pisemnej dyspozycji w Książce ruchu urządzeń elektrycznych przez osoby
upoważnione ze strony gospodarza obiektu. Polecenie podania napięcia po zakończeniu robót
zostaje wydane po potwierdzeniu zakończenia prac przez służby remontowe wpisem do Książki.
Zdjęcia lub podania napięcia elektryk każdorazowo potwierdza podpisem. Wzór Książki ruchu
urządzeń elektrycznych - załącznik nr 23.
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XIV.

PRACE POŻAROWO NIEBEZPIECZNE
14.1. ZAKRES STOSOWANIA

Wytyczne zawarte w instrukcji nie dotyczą prac prowadzonych w miejscach technologicznie przystosowanych
do prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych. Wytyczne obowiązują wszystkie komórki MM Kwidzyn sp. z
o.o. oraz firmy obce wykonujące prace na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o.
Niniejsze zasady dotyczą:
 Prac z użyciem ognia otwartego,
 Spawania elektrycznego i gazowego oraz cięcia,
 Lutowania, cięcia szlifierką, prac opalarką elektryczną;
 Rozpalania ognisk.
 Innych prac, podczas których występuje ryzyko zaprószenia ognia
W dalszej części uregulowań, jeżeli mówi się o pracach spawalniczych, dotyczy to wszystkich wyżej
wymienionych prac oraz innych czynności z ogniem otwartym.
Uwaga: Przy używaniu narządzi uznawanych za nieiskrzące (np. piła szablasta lub piła taśmowa) podczas cięcia
elementów metalowych, w przypadku użycia standardowych elementów skrawających, mogą powstawać iskry.
O ile nie zostaną zastosowane elementy skrawające (np. brzeszczot) w wykonaniu nieiskrzącym, taką pracę należy
traktować jako pracę spawalniczą.

14.2. WARUNKI WYKONYWANIA PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH
14.2.1.

Zezwolenie
Prace pożarowo niebezpieczne na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o. prowadzone są na podstawie
pisemnego zezwolenia. Zezwolenie wydawane jest osobie wykonującej prace pożarowo
niebezpieczne na każde wykonanie prac w obrębie jednego rejonu i poziomu roboczego. Osoba
taka podczas prowadzenia prac musi posiadać przy sobie lub w widocznym miejscu egzemplarz
zezwolenia. Zezwolenie na prace we wszystkich pomieszczeniach w obrębie obiektu wydaje
Poleceniodawca (gospodarz obiektu lub upoważnieni przez niego pracownicy). W przypadku
prac w rozdzielniach elektrycznych, komorach transformatorowych, kablowniach,
odpowiedzialnym za przygotowanie miejsca spawania jest elektryk dyżurny obiektu.
Zezwalającym na rozpoczęcie prac jest bezpośredni przełożony elektryka dyżurnego na zmianie,
posiadający upoważnienie ze strony gospodarza obiektu.

14.2.2. Zezwolenie wystawiane jest na okres nie dłuższy niż 12 godzin.
14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

14.2.6.

Zabrania się wydawania Zezwoleń w obiektach, gdzie jest wyłączona, niesprawna instalacja
tryskaczowa lub inne urządzenia gaśnicze. Regulacja nie obowiązuje w przypadku prac,
których warunki wykonania zostały uzgodnione z Zakładową Strażą Pożarną.
Zezwolenia na prace pożarowo niebezpieczne konstrukcji estakad i ich obudów wydaje
Dyspozytor zmianowy, po uprzednim porozumieniu z gospodarzem obiektu, w obrębie którego
prowadzone są te prace.
Zezwolenie na prace spawalnicze niezaplanowane (związane z awarią), wykonywane w
obiektach, w których gospodarz nie jest dostępny podczas II i III zmiany oraz dni wolne od pracy,
wystawia pracownik dyspozytorni zakładowej posiadający uprawnienia energetyczne dozorowe.
W uzasadnionych przypadkach, gdy osoba wystawiająca zezwolenie nie ma możliwości
przygotowania miejsca pracy oraz przeprowadzenia kontroli miejsca po zakończeniu prac
(dotyczy obiektów jw.) dopuszczalne jest zlecenie prac przygotowawczych i kontroli po ich
zakończeniu, wykonawcy prac.
Przy prowadzeniu prac spawalniczych na rurociągach i konstrukcjach tras kablowych ułożonych
na estakadach, wydającym zezwolenie jest właściciel instalacji (lub upoważniony pracownik).
Jeżeli prace te prowadzone są w obrębie obiektów innych wydziałów, sposób ich
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przeprowadzenia i zastosowane zabezpieczenia muszą zostać uzgodnione z przedstawicielem
gospodarza obiektu, w obrębie którego prace te są prowadzone (zapisy w punkcie 3 Zezwolenia).
Uzgodnienia dotyczą również konieczności udzielenia dodatkowego instruktażu oraz kontroli
miejsca prowadzenia prac. Całość uzgodnień potwierdza podpisem w punkcie 7 przedstawiciel
gospodarza obiektu lub wystawiający zezwolenie.
14.2.7. Zezwolenie na prace pożarowo niebezpieczne, które mają być prowadzone na terenie
zewnętrznym, który nie ma przypisanego gospodarza wystawia gospodarz obiektu, który ma
wykonać prace pożarowo niebezpieczne lub dla którego te prace mają być wykonane. W innych
przypadkach zezwolenie wystawia gospodarz obiektu, na terenie którego mają być wykonywane
prace pożarowo niebezpieczne.
14.2.8. Obowiązkiem wydającego zezwolenie jest prowadzenie Książki kontroli prac pożarowo
niebezpiecznych (wzór -załącznik nr 21). Kolejny numer w Książce jest numerem wewnętrznym
zezwolenia.
14.2.9. Kontrolujący miejsce prowadzenia prac spawalniczych po zakończeniu kontroli, na bieżąco
potwierdza fakt przeprowadzenia kolejnych kontroli w załączniku do zezwolenia.
14.2.10. Wszelkie prace pożarowo niebezpieczne wymagają obecności osoby asekurującej, która ma
obowiązek obserwacji rejonu prac pożarowo niebezpiecznych i rejonów przyległych (niższe
poziomy, sąsiednie pomieszczenia) oraz natychmiastowego reagowania w przypadkach
rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń pożarowych. Osoba ta kontynuuje z bezpiecznego
miejsca obserwację ww. rejonów przez 60 minut po zakończeniu prac pożarowo
niebezpiecznych. Osobę taką wyznacza służba wykonująca prace. Kierujący Zespołem, osoba
asekurująca oraz wszystkie pozostałe osoby wykonujące prace pożarowo niebezpieczne są
wpisani i podpisują się na zezwoleniu. Jeśli prace pożarowo niebezpieczne prowadzone są w
przestrzeni zamkniętej, po spełnieniu warunków opisanych w pkt. 11.2.11 dopuszcza się, aby ta
sama osoba asekurowała prace pożarowo niebezpieczne oraz prace w przestrzeni zamkniętej.

14.3. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA I PROWADZENIE PRAC
14.3.1.

14.3.2.

14.3.3.

14.3.4.

Prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych w pomieszczeniach i na urządzeniach zagrożonych
wybuchem musi być poprzedzone pomiarem stężenia gazów i oparów cieczy palnych. Pomiary
stężeń wybuchowych z uwagi na potencjalną możliwość wystąpienia zagrożenia wodorem,
należy dodatkowo przeprowadzać we wszystkich zbiornikach magazynowych oraz górnych
częściach instalacji (gdzie istnieje możliwość wytworzenia się poduszki gazów) z masami
papierniczymi w środowisku alkalicznym na Papierni I i II, Oddziale Makulaturowi, Maszyn
Odwadniających oraz Wydziale Produkcji Mas Włóknistych.
Prowadzenie prac spawalniczych na instalacjach (np.: rurociągach, zbiornikach) z
wodorotlenkiem sodu (NaOH) musi być poprzedzone płukaniem instalacji zgodnie z
wydziałowymi/oddziałowymi dokumentami (np.: instrukcje, procedury lub arkusze ZES) oraz
pomiarem stężenia wybuchowości. Pomiar wybuchowości musi być wykonywany w sposób
ciągły podczas prowadzenia pracy.
Prace mogą być prowadzone, jeżeli stężenie gazów i par nie przekracza 10 % ich dolnej granicy
wybuchowości. W przypadku, gdy zagrożenie wybuchem pochodzi od palnych pyłów (pył skrobi,
węglowy, papierniczy, drzewny), prace mogą być prowadzone po odpowiednim przygotowaniu
miejsca prowadzenia prac. Polega ono na wcześniejszym powstrzymaniu się od operacji
powodujących emisję pyłów, oczyszczeniu urządzeń oraz powierzchni z pyłów i ewentualnym
zroszeniu wodą rejonu prowadzonych prac. W przypadku wykonywania prac pożarowo
niebezpiecznych w pobliżu czynnych urządzeń nawiewno–wywiewnych, jeśli jest taka
możliwość, urządzenia te powinny zostać wyłączone.
Wykonawca prac ma obowiązek zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac pożarowo
niebezpiecznych sprzętem przeciwpożarowym (gaśnice) oraz posiadać niezbędny sprzęt
zabezpieczający (koce ognioodporne, ekrany, itp.). Wykonawca ma obowiązek odpowiednio
zabezpieczyć wszelkie materiały/elementy palne w promieniu min. 10m od miejsca
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14.3.5.

14.3.6.

14.3.7.

14.3.8.
14.3.9.
14.3.10.
14.3.11.
14.3.12.
14.3.13.
14.3.14.

prowadzonych prac, których usunięcie nie było możliwe (dotyczy to między innymi również tras
kablowych, pojemników plastikowych ze środkami oraz pustych). Wykonawca ma również
obowiązek skutecznie zabezpieczyć urządzenia i otwory, przez które odpryski mogłyby
przedostać się na inne poziomy i do sąsiednich pomieszczeń w tym również czerpnie urządzeń
nawiewno–wywiewnych. Jeżeli podczas wykonywania prac zachodzi ryzyko przeniesienia
zagrożenia pożarowego przez nagrzane elementy na sąsiednie strefy (przez ścianę, osłonę,
przegrodę), wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia tych stref. W razie konieczności, należy
również stosować ekrany zabezpieczające przed oślepieniem łukiem elektrycznym i płomieniem.
Przewody elektryczne muszą być sprawne, nie mogą mieć uszkodzonej izolacji, leżeć na drogach
komunikacyjnych, przejściach. Zabronione jest wspólne obok siebie prowadzenie przewodów
gazowych i elektrycznych. Przewody gazowe nie powinny być z sobą łączone (taśmowane) tak,
żeby uniknąć zagrożenia przepalenia obydwu węży w wyniku odprysków stopionego metalu.
Przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić instruktaż pracowników prowadzących prace
pożarowo niebezpieczne nt. zagrożeń pożarowych i wybuchowych występujących w rejonie
prowadzonych robót. Fakt przeprowadzenia instruktażu należy potwierdzić podpisem na
Zezwoleniu.
Butle z gazami technicznymi do spawania powinny być ustawione w pozycji pionowej i
zabezpieczone przed upadkiem. W razie niemożności takiego ustawienia, dopuszcza się
pochylenie butli pod kątem do 45° zaworem redukcyjnym do góry.
Butle pełne i puste przy przechowywaniu i transporcie muszą mieć założone kołpaki ochronne.
Odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1 m. Minimalna długość węży 5
m.
Węże gazowe powinny posiadać bezpieczniki przed cofnięciem się płomienia z palnika do
reduktora.
Butli nie wolno całkowicie opróżniać.
Przed rozpoczęciem prac spawacz zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny urządzeń i
osprzętu, sprawdzić prawidłowość połączeń przewodów oraz stan ich izolacji.
Miejsce prac powinno być odpowiednio oświetlone. Jako lampy przenośne stosować można
wyłącznie lampy o napięciu bezpiecznym 24 V.
Podczas wykonywania prac spawalniczych należy stosować odzież wykonaną z materiałów
trudnopalnych lub bawełnianych oraz hełm ze zintegrowaną przyłbicą spawalniczą. W
uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstąpienia od stosowania hełmu (np. praca w
pozycji leżącej). Bezwzględnie wymagane jest stosowanie bluz z długim rękawem dla
zabezpieczenia przedramienia.

14.4. OBOWIĄZKI PO ZAKOŃCZENIU PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH
14.4.1.

14.4.2.

Wykonawca sprawdza rejon, a następnie przekazuje zezwolenie Dopuszczającemu, który
przekazuje je Poleceniodawcy, aby mógł on zamknąć zezwolenie w systemie komputerowym.
Osoba asekurująca ze strony wykonawcy kontynuuje obserwację rejonu prac przez 60 minut od
ich zakończenia i natychmiast reaguje w przypadkach powstania zagrożenia pożarowego.
Wystawiający zezwolenie lub osoba przez niego wyznaczona ma obowiązek przeprowadzić
kontrolę miejsca spawania w trakcie prowadzenia prac oraz po 60 minutach od ich zakończenia,
a następnie co 30 minut w ciągu 3 kolejnych godzin. Fakt przeprowadzenia kontroli osoba
kontrolująca każdorazowo potwierdza podpisem na zezwoleniu. Na tej podstawie wystawiający
zezwolenie lub prowadzący na następnej zmianie dokonuje wpisów w Książce kontroli. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach, wydający zezwolenie może zmniejszyć lub zwiększyć
ilość kontroli miejsca prac pożarowo niebezpiecznych wpisując wskazaną liczbę kontroli w
zezwoleniu. Jeśli po zakończeniu prac pożarowo niebezpiecznych wskutek dalszych działań nie
istnieje fizyczna możliwość pojawienia się ognia (np. prace prowadzone były wewnątrz
zbiornika, który po zakończeniu prac jest napełniony wodą, a jednocześnie w promieniu 10 m od
zbiornika nie ma jakichkolwiek materiałów palnych), to poleceniodawca może całkowicie
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14.4.3.

odstąpić od obowiązku prowadzenia asekuracji po zakończeniu prac, wpisując powód takiej
decyzji na zezwoleniu.
Jeżeli kontrola rejonu prac pożarowo niebezpiecznych przypada na następną zmianę, osobę, która
powinna takie kontrole kontynuować wyznacza prowadzący zmianę, wpisując jej nazwisko na
zezwoleniu.
Zezwolenia są przechowywane na Wydziale/Oddziale za okres bieżącego miesiąca oraz dwóch
poprzednich. Zezwolenia można przekazać do archiwum zakładowego, gdzie są przechowywane
zgodnie z Zakładową Instrukcją Archiwizowania.

14.5. ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
POŻAROWEGO
SZCZEGÓLNYM ZAGROŻENIU POŻAROWYM
14.5.1.







14.5.2.







14.5.3.

W

OBIEKTACH

O

Wymogi ogólne.
Obiekty/rejony o szczególnym zagrożeniu pożarowym są oznakowane tablicami
informacyjnymi OBIEKT O SZCZEGÓLNYM ZAGROŻENIU POŻAROWYM.
W przypadku awarii instalacji gaśniczych w obiektach, rejonach o szczególny zagrożeniu
pożarowym, prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych jest zabronione.
Przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych w rejonach o
szczególnym zagrożeniu pożarowym, należy rozważyć możliwość zdemontowania
naprawianego elementu i wykonania spawania poza rejonem zagrożonym pożarem. Przy
naprawie sieci tryskaczowych, połączenia spawane należy zastąpić połączeniami
gwintowanymi. Wszędzie tam, gdzie jest to fizyczne możliwe, naprawy instalacji
tryskaczowych prowadzone są bez spawania przy pomocy specjalistycznego sprzętu:
urządzenia do (rowkowania) obrabiania końcówek rur, ręcznej piły taśmowej do cięcia rur oraz
szybko-złączek. Wykonanie tych prac zlecane jest specjalistycznej firmie.
Jeżeli w trakcie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych doszło do pogorszenia się
warunków bezpieczeństwa pożarowego, określonych w zezwoleniu, dalsze kontynuowanie prac
jest zabronione.
Przed rozpoczęciem prac pożarowo niebezpiecznych w obiektach o szczególnym zagrożeniu
pożarowym pracownikom firm zewnętrznych udzielany jest instruktaż obiektowy obejmujący
zasady bezpieczeństwa pożarowego.
Wymogi w zakresie przygotowanie miejsca prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych na
składowiskach drewna, zrębków, kory, węgla i makulatury.
Z rejonu prowadzonych prac należy usunąć palne materiały. Jeżeli jest to niemożliwe,
zagrożony rejon, w zależności od potrzeb, należy zrosić wodą, pokryć pianą gaśniczą lub
wyekranować kocami gaśniczymi. Wybór sposobu zabezpieczeń należy uzgodnić z Zakładową
Strażą Pożarną.
W zależności od występujących warunków atmosferycznych (opady, susza, wiatry),
wystawiający zezwolenie uzgadnia z przedstawicielem Zakładowej Straży Pożarnej
konieczność asekuracji wozem gaśniczym.
Prace na instalacjach i urządzeniach służących do transportu zrębków i kory (przenośniki
taśmowe, zasobniki, silosy) wymagają wyłączenia urządzeń z ruchu, usunięcia palnych
materiałów, wyekranowania kocami gaśniczymi palnych elementów. W zależności od potrzeb
zroszenia wodą.
Nie wolno prowadzić prac pożarowo niebezpiecznych w zapylonych wnętrzach silosów
magazynowych oraz przy pracujących wyrzutnikach kory na składowisku.
Prace pożarowo niebezpieczne w chłodniach kominowych wymagają uzgodnienia sposobu
zabezpieczenia z Zakładową Strażą Pożarną .
Wymogi w zakresie przygotowanie miejsca prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych na
instalacjach zagrożonych wybuchem oparów palnych cieczy i gazów.
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14.5.4.

14.5.5.




14.5.6.



Instalacje z mediami stwarzającymi zagrożenie wybuchem oparów palnych cieczy i gazów
(wykaz załącznik nr 30 do Instrukcji Ogólnej BHP) przed rozpoczęciem prac pożarowo
niebezpiecznych muszą zostać opróżnione. W zależności od potrzeb: wypłukane wodą,
przeparowane, przedmuchane sprężonym powietrzem. Naprawiana część instalacji musi zostać
trwale wyizolowana od pozostałej części za pomocą zaślepek, zgodnie z wymogami prac na
instalacjach szczególnie niebezpiecznych. Powyższe uwagi odnoszą się również do instalacji
oleju opałowego i napędowego oraz opróżnionych rurociągów ścieków komunalnych
(zagrożenie metanem).
Przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych na instalacjach: odzysku i magazynowania
terpentyny, rozładunku oleju opałowego oraz instalacji ścieków komunalnych należy
dodatkowo skutecznie wyizolować (przykryć, zasypać piaskiem, pokryć warstwą piany
gaśniczej wszystkie kratki ściekowe i włazy do studzienek kanalizacyjnych, w których mogą
gromadzić się pozostałości terpentyny, oleju, metanu.
Przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić pomiary stężeń wybuchowych. Przy pomiarach
należy uwzględnić właściwości mieszanin wybuchowych. Gazy i opary cięższe od powietrza
(np. metanol, terpentyna) będą koncentrować się w dolnej części instalacji, zbiorników. Gazy i
opary lżejsze odpowietrza (np. wodór) będą się koncentrować w górnych częściach zbiorników,
instalacji, pomieszczeń.
Prace pożarowo niebezpieczne mogą zostać przeprowadzone, jeżeli poziom stężenie
wybuchowego jest poniżej 10% DGW (dolnej granicy wybuchowości).
Prace pożarowo niebezpieczne w rejonach instalacji magazynowych: terpentyny, metanolu,
oleju opałowego na ruchu zakładu, poza zabezpieczeniami miejsca prowadzenia prac,
wymagają dodatkowo asekuracji wozem gaśniczym.
Podczas załadunku terpentyny oraz rozładunku metanolu, obowiązuje całkowity zakaz
prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych w obszarze odległym 25m od granicy strefy
wybuchowej na zewnątrz.
Wymogi w zakresie przygotowania miejsca prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych na
instalacjach zagrożonych wybuchem palnych pyłów.
Prace pożarowo niebezpieczne na instalacjach zagrożonych wybuchem pyłów węgla, skrobi, pyłu
papierniczego wymagają wyłączenia ich z ruchu, oczyszczenia z palnych pyłów, w razie potrzeby
zroszenia wodą.
Wymogi w zakresie przygotowania miejsca prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych na
papierniach.
Prace w części suszącej maszyn papierniczych oraz w rejonie instalacji olejowej wymagają
uzgodnienia sposobu zabezpieczeń z Zakładową Strażą Pożarną . Miejsca spawania wymagają
wcześniejszego oczyszczenia z materiałów palnych, wyekranowania kocami gaśniczymi
odzieży maszynowej, elementów zaolejonych. Wystawiający zezwolenie w ramach uzgodnień
z Zakładową Strażą Pożarną ustala konieczność przykrycia zagrożonego rejonu pianą gaśniczą,
ewentualnie asekuracji prac wozem gaśniczym.
Rozpoczęcie prac pożarowo niebezpiecznych na kanałach wentylacyjnych wymaga wyłączenia
wentylatorów, oczyszczenia kanałów z pyłów poprzez odkurzenie lub zroszenia rozproszonym
strumieniem wody.
Spawanie w obrębie tras kablowych wymaga wyekranowania kabli kocami gaśniczymi.
Wymogi w zakresie przygotowania miejsca prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych na
komorach natleniania oraz wytwórni tlenu i instalacji tlenu gazowego.
Prace pożarowo niebezpieczne na komorach natleniania mogą być prowadzone po odcięciu
dopływu tlenu i przedmuchaniu wnętrza komory powietrzem.
Prace mogą być rozpoczęte po kontroli stężenia wybuchowego ( <10% DGW) oraz 19,5% obj.
< stężenia tlenu < 22,5% obj.
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14.5.7.




14.5.8.


14.5.9.



Prace pożarowo niebezpieczne na instalacji wytwarzania, magazynowania ciekłego tlenu mogą
być prowadzone tylko po jej odstawieniu, opróżnieniu oraz przedmuchaniu azotem. Do prace
można przystąpić gdy pomiar wskazuje stężenie tlenu poniżej 22,5% obj.
Prace na instalacji tlenu gazowego wymagają odcięcia dopływu, przedmuchania sprężonym
azotem lub powietrzem. Prace mogą być prowadzone, po uzyskaniu stężenia tlenu w instalacji
na poziomie do 22,5%.
Wymogi w zakresie przygotowania miejsca prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych na
dachach i na wysokości.
Miejsce prowadzenia prac należy oczyścić z materiałów palnych, powierzchnie pokryte papą
zwilżyć wodą lub wyekranować kocami gaśniczymi. W każdym przypadku należy brać pod
uwagę konieczność zabezpieczenia rejonów i instalacji przyległych do miejsca prowadzonych
prac, w szczególności niżej położonych, do których mogą docierać rozpryski iskier
pochodzących ze szlifowania, cięcia i spawania.
Przy pracach klejenia papy na gorąco z użyciem palników gazowych, na dachu może znajdować
się niezbędna do prowadzenia prac ilość butli. Butli z gazem oraz pustych nie można
pozostawiać na dachach bez nadzoru.
Wymogi w zakresie przygotowania miejsca prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych w
obrębie prac związanych z żywicowaniem zbiorników, kanałów.
Zabrania się prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych w bezpośrednim otoczeniu miejsc,
gdzie wykonywane są prace z żywicami, palnymi farbami. Źródła ognia otwartego muszą być
odsunięte na odległość 25 m od strefy zagrożenia wybuchowego.
Wymogi w zakresie przygotowania miejsca prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych w
magazynach wyrobów gotowych, magazynkach olejów i smarów.
Z miejsca prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych należy usunąć materiały palne. Jeżeli
jest to niemożliwe, miejsce prowadzenia prac należy wyekranować kocami gaśniczymi.
Prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych w obrębie tras kablowych wymaga
wyekranowania ich kocami gaśniczymi lub w inny skuteczny sposób.
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XV.

ZASADY BHP PRZY PROWADZENIU PRAC
REMONTOWYCH
15.1. WYMOGI OGÓLNE
15.1.1.

15.1.2.




Przed rozpoczęciem wykonywania prac rozbiórkowych firma zewnętrzna zobowiązana jest do
przedstawienia dokumentacji rozbiórkowej z opracowaną do niej oceną ryzyka, która musi zostać
zatwierdzona przez gospodarza obiektu oraz powołany przez niego zespół.
Rejon prowadzonych prac remontowych powinien być wydzielony taśmą ostrzegawczą z
naniesioną na taśmę nazwą firmy lub dodatkowo oznakowany tablicami informującymi: jaka
firma pracuje w rejonie, nr telefonu do prowadzącego prace oraz o rodzaju zagrożenia.
Oznaczając rejon prowadzonych prac taśmą należy stosować poniższe oznaczenia:
biało-czerwone ukośne pasy - zakaz wejścia bez zgody osoby nadzorującej prace,
żółto-czarne ukośne pasy – oznacza rejon, w którym należy zachowywać szczególną ostrożność,
jednak zgoda na wejście nie jest wymagana. Stosowana jest przy stosunkowo niewielkich
zagrożeniach np. jako wygrodzenie miejsca składowania materiałów.
Przykład oznakowania:

TAŚMY SYGNALIZACYJNE
Wygrodzenie rejonu lub urządzenia z zastosowaniem
poniższych typów taśm oznacza:

ZAKAZ WEJŚCIA BEZ ZGODY OSOBY WYGRADZAJĄCEJ

NALEŻY ZACHOWYWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ, JEDNAK
ZGODA NA WEJŚCIE NIE JEST WYMAGANA
np. wygrodzenie miejsc składowania materiałów

15.1.3.

15.1.4.
15.1.5.
15.1.6.
15.1.7.

Dodatkowo przejścia oraz drogi komunikacyjne prowadzące w rejon prac, jeżeli stwarzają
zagrożenie dla osób trzecich, muszą zostać zamknięte. Obowiązek ten spoczywa na wykonawcy
robót po uprzednim uzgodnieniu z gospodarzem obiektu.
Przy prowadzeniu prac z otwartymi kanałami, studzienkami, otworami w stropach, miejsca
niebezpieczne muszą być zabezpieczone w sposób trwały (wygrodzone lub przykryte) i
oznakowane.
Jeżeli prace prowadzone są nad trasami komunikacji wewnętrznej oraz podczas transportu
pionowego suwnicami w lukach, wszystkie przejścia w tym rejonie należy zamknąć i oznakować.
Przewody zasilające elektronarzędzia muszą być sprawne i spełniać wymogi ochrony
przeciwporażeniowej.
Miejsce pracy powinno być odpowiednio oświetlone. Jako lampy przenośne stosować można
wyłącznie lampy o napięciu bezpiecznym 12 lub 24 V.
W obiektach produkcyjnych, magazynowych, pomocniczych obowiązuje zakaz pracy silników
napędzanych benzyną i olejem napędowym.
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15.1.8.

Na terenie zakładu obowiązuje zakaz używania sprężonego powietrza do odmuchiwania się
pracowników np. w celu czyszczenia odzieży. Dopuszcza się możliwość odmuchania odzieży
niebędącej na pracowniku tylko w przypadku użycia urządzeń redukujących ciśnienie do
poziomu bezpiecznego (max 2,1 bara).

15.2. NARZĘDZIA I SPRZĘT ROBOCZY
Każdorazowo przed podjęciem pracy narzędzia, sprzęt i wyposażenie robocze należy sprawdzić:
stan techniczny oraz oznakowanie (zawieszki, naklejki, napisy) dopuszczające do pracy. W
przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu lub narzędzi należy wycofać z użytkowania.
15.2.2. Klucze płaskie i nastawne nie powinny mieć zbitych ani wytartych końcówek, klucze oczkowe i
nasadowe uszkodzonych ząbków.
15.2.3. Przy operowaniu kluczami nie wolno przedłużać ich ramienia.
15.2.4. Bijak młotka powinien być zabezpieczony na trzonku klinem. Rozbity bijak młotka, główka
przecinaka powinny zostać oszlifowane. Przy pracach z użyciem przecinaka należy bezwzględnie
stosować okulary ochronne.
15.2.5. Szlifierki kątowe muszą mieć odpowiednio zamontowaną osłonę i uchwyt (rączkę). Przy
szlifowaniu należy stosować okulary ochronne oraz osłonę twarzy. W warunkach pracy na
obiektach zabrania się używania przycisków pracy ciągłej szlifierki. Bezwzględnie wymagane
jest stosowanie bluz z długim rękawem dla zabezpieczenia przedramienia przed odpryskami ze
szlifowania.
15.2.6. Podczas wykonywania prac spawalniczych spawacze mają obowiązek używania okularów
ochronnych.
15.2.7. Przy wierceniu, obrabiany przedmiot powinien być zamocowany. Przy pracy z wiertarką
elektryczną ręczną, należy liczyć się z zakleszczeniem wiertła. Wiertarkę należy trzymać oburącz
i być przygotowanym na szybkie jej wyłączenie. W takiej sytuacji zabronione jest używanie
przycisku do pracy ciągłej urządzenia.
15.2.8. Wciągniki łańcuchowe, linowe o napędzie ręcznym należy stosować zgodnie z ich udźwigiem.
Każdorazowo przed użyciem urządzenie należy sprawdzić pod kątem sprawności technicznej
(zużycia ogniw łańcucha, zużycia liny i jej deformacji, pęknięć i zgięć haka) wg wskazań DTR.
Wciągniki podlegają okresowym przeglądom z częstotliwością raz na pół roku.
15.2.9. Do wciągania, podnoszenia elementów i części maszyn należy używać sprawnych i o znanej
nośności zawiesi.
15.2.10. Roboty montażowe konstrukcji stalowych, prefabrykatów, elementów wielkowymiarowych
wymagają od wykonawcy przygotowania projektu montażu oraz planu Bezpieczeństwa i
Ochrony Zdrowia. Ustalenia dotyczące bezpieczeństwa pracy przy montażu elementów o masie
powyżej 1t z użyciem dźwigów, powinny być zapisane w Planie czynności dźwigowych –
załącznik nr 33.
15.2.11. Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po ostrzeżeniu i odsunięciu się
pracowników ze strefy niebezpiecznej.
15.2.12. Nie wolno pozostawiać podwieszonych ładunków bez nadzoru.
15.2.1.

15.3. ELEKTRONARZĘDZIA
15.3.1.


15.3.2.
15.3.3.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy użyciu elektronarzędzi użytkownik zobowiązany
jest:
Zapewnić regularne badania kontrolne według instrukcji producenta.
Zapoznać pracowników z instrukcją obsługi oraz podstawowymi środkami ochrony przed
porażeniem.
Elektronarzędzia oraz używane z nimi przedłużacze każdorazowo przed ich użyciem należy
poddać oględzinom zewnętrznych.
Oględziny zewnętrzne polegają na sprawdzeniu:
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Stanu elementów obudowy zewnętrznej.
Stanu wtyczki i przewodu przyłączeniowego.
Stanu wtyczki i gniazda oraz przewodu przedłużacza.
Stanu osłon.
Sprawności elementów sterujących.

[...]

15.4. PRACE REMONTOWE W REJONACH
ATMOSFERY WYBUCHOWEJ.
15.4.1.

15.4.2.







15.4.3.

15.4.4.

15.4.5.






ZAGROŻONYCH

POWSTANIEM

Remonty i konserwacja urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem prowadzone muszą być z
uwzględnieniem zasady bezpieczeństwa wynikające z tych zagrożeń.
Wykaz obiektów zaliczonych do kategorii zagrożenia powstaniem atmosfery wybuchowej
zawiera załącznik nr 30 do niniejszej Instrukcji.
Strefy zagrożenia:
Strefa 0 oznacza przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji
palnych, w postaci gazu, pary albo mgły, z powietrzem występuje stale lub przez długie okresy
lub często.
Strefa 1 oznacza przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji
palnych, w postaci gazu, pary albo mgły, z powietrzem może czasami wystąpić w trakcie
normalnego działania.
Strefa 2 oznacza przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji
palnych, w postaci gazu, pary albo mgły, z powietrzem nie występuje w trakcie normalnego
działania, a w przypadku wystąpienia trwa krótko.
Strefa 20 oznacza przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w
powietrzu występuje stale lub przez długie okresy lub często.
Strefa 21 oznacza przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w
powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania.
Strefa 22 oznacza przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w
powietrzu nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia trwa
krótko.
Wejścia w rejon zagrożenia wybuchem są oznakowane znakami ostrzegawczymi.
Prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych i z użyciem ognia otwartego w strefach zagrożenia
wybuchem może nastąpić na podstawie pisemnego Zezwolenia wydanego przez Poleceniodawcę
po odpowiednim przygotowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia prac oraz przeszkoleniu
pracowników z zakresu wymogów bezpieczeństwa w strefach zagrożenia wybuchem.
Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem oraz środki bezpieczeństwa obowiązujące w tych
strefach (procedury bezpieczeństwa prowadzenia prac, wyposażenie w odzież i obuwie
antyelektrostatyczne, wykaz narzędzi i sprzętu mobilnego dopuszczonych do stosowania w
strefach zagrożenia wybuchem) określone są w Dokumentach zabezpieczenia przed wybuchem
dla poszczególnych instalacji.
Zagrożenie wybuchem może powstawać również podczas prac remontowych w zbiornikach z
użyciem żywic wytwarzających mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Dla zapewnienia
bezpieczeństwa robót należy:
wyznaczyć i oznakować strefy zagrożenia wybuchem dla zbiornika (urządzenia), w którym
prowadzone są prace,
zapewnić skuteczną wentylację zbiornika (stężenie oparów poniżej 10% DGW, wentylator
powinien być ustawiony poza strefą zagrożenia wybuchowego),
wewnątrz zbiornika stosować bezpieczne oświetlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym,
usunąć otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 25 m od granicy strefy zagrożenia,
w strefie zagrożenia wybuchem stosować narzędzia nieiskrzące,
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15.4.6.

monitorować poziom zagrożenia wybuchem,
wydzielić i oznakować rejon prowadzonych prac tablicami ostrzegawczymi,
zapewnić bieżący nadzór.
Pracownicy muszą być wyposażeni:
w odzież antyelektrostatyczną i trudnopalną,
środki ochrony dróg oddechowych (maska z pochłaniaczem na opary organiczne/pochłaniacz
wielogazowy) lub aparaty dostarczające czyste powietrze z zewnątrz.
W strefach zagrożonych wybuchem należy stosować narzędzia nieiskrzące w tym nieiskrzące
elementy skrawające o odpowiednio dobranej kategorii wykonania przeciwwybuchowego,
dostosowanej do wyznaczonej strefy.

15.5. PRACE W WYKOPACH
15.5.1.

15.5.2.

15.5.3.




15.5.4.

15.5.5.

15.5.6.

15.5.7.
15.5.8.
15.5.9.




Roboty ziemne lub zmiana nawierzchni gruntu powinny być poprzedzone pracami
przygotowawczymi, polegającymi na rozeznaniu uzbrojenia podziemnego terenu, układu
komunikacji, układu zieleni, a w przypadku nowych inwestycji również ustaleniu kategorii
gruntu, poziomu wód gruntowych.
Rozeznanie uzbrojenia podziemnego terenu należy wykonać na podstawie aktualnej kolorowej
kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej zakładu w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości
projektu z oznaczeniem kierunku północnego, z zaznaczeniem miejsca wykopu, przeszkód i
kolizji z wszystkimi instalacjami podziemnymi i nadziemnymi oraz wynikającymi z tych
okoliczności zaleceniami dotyczącymi techniki i bezpieczeństwa wykonania wykopu.
Powyższy dokument sporządza:
dla nowych inwestycji - projektant biura projektowego,
dla robót planowych - osoba prowadząca zadanie z MM Kwidzyn sp. z o.o.,
dla robót awaryjnych na instalacjach wodnych i ściekowych – prowadzący zmianę na Oddziału
Gospodarki Wodno-Ściekowej,
dla awaryjnych robót kablowych – Dyspozytor Zmianowy.
Jeżeli w wyniku robót ziemnych następuje zmiana w uzbrojeniu podziemnym, osoba prowadząca
zadanie zobowiązana jest wystąpić z zawiadomieniem do Wydziału Nadzoru i Serwisów
Technicznych w celu wykonania inwentaryzacji geodezyjnej elektronicznej mapy sytuacyjnowysokościowej zakładu.
Przy prowadzeniu wykopów przy drogach, placach i innych miejscach dostępnych dla osób,
należy zabezpieczyć je barierkami ochronnymi 1,10m, ustawionymi 1m od krawędzi wykopu
oraz oznakować znakami ostrzegawczymi. Wieczorem dodatkowym ostrzeżeniem powinno być
zapalone czerwone światło.
Wykopy o ścianach pionowych bez wzmocnienia, mogą być wykonywane do głębokości 1m przy
gruntach zwartych i nieobciążonych w pasie o szerokości równej 1m. W pozostałych
przypadkach pionowe ściany należy wzmacniać lub wykonywać wykopy z nachylonymi
ścianami.
W wykopach zlokalizowanych w halach produkcyjnych należy wykonać przed rozpoczęciem
pracy badania atmosfery.
W wykopach głębszych od 1 m należy wykonać bezpieczne zejścia/wejścia (drabiny).
Przy wykonywaniu wykopu sprzętem mechanicznym:
należy wyznaczyć i oznakować strefę niebezpieczną pracy maszyny;
nie wolno podkopywać skarp, zabronione jest przebywanie pracowników w zasięgu pracy łyżki
koparki;
zabronione jest składowanie urobku i materiałów w odległości mniejszej niż 1m od krawędzi
wykopu, jeżeli jego ściany nie są obudowane;
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15.6. ZASADY BHP PRZY REMONTACH URZĄDZEŃ HYDRAULIKI SIŁOWEJ
15.6.1.

Przy eksploatacji i remontach urządzeń hydrauliki siłowej (np. napędy i sterowania hydrauliczne,
instalacje, pompy i silniki hydrauliczne, cylindry, dźwigniki) należy stosować się do ogólnych
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w MM Kwidzyn sp. z o.o. oraz wymogów
opisanych w załączniku nr 34 „Książka obsługi technicznej urządzeń hydraulicznych”.

15.7. EKSPLOATACJA ZAWIESI
15.7.1.






15.7.2.




15.7.3.

15.7.4.

Wymogi ogólne:
Zawiesia muszą być cechowane w sposób wyraźny, zgodny z dokumentacją techniczną.
Raz w miesiącu oraz przed każdorazowym użyciem należy sprawdzić, czy zawiesia nie
posiadają widocznych uszkodzeń i czy nadają się do bezpiecznego użytkowania.
Niedopuszczalne jest stosowanie zawiesi posiadających węzły.
Należy podnosić ciężary o znanej masie, nieprzekraczającej dopuszczalnego obciążenia
zawiesia.
Raz na pół roku należy przeprowadzać okresowy przegląd zawiesi.
Zawiesia sprawne technicznie są oznakowane zawieszką w kolorze identyfikacyjnym
ustalonym na dane półrocze.
Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione od
wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, i wynosić:
Przy kącie 45° - 90 %,
Przy kącie 90° - 70%,
Przy kącie 120° - 50%
Kąt rozwarcia nie może być większy od 120°. Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi
wykonanych z łańcucha, użytkowanych w temperaturze poniżej 253K (– 20°C), należy obniżyć
o 50%.
Należy zwracać uwagę na miejsce i sposób mocowania zawiesi do podnoszonych elementów
(stosować podkładki pod liny, zapobiegające, przetarciu i załamaniu) kontrolować prawidłowość
zawieszenia elementów na haku po podniesieniu go na wysokość 0,5 m. Stosować liny
kierunkowe.
Nadzór nad zakupem zawiesi, dokumentacją techniczną, oznakowaniem, okresowymi
przeglądami oraz kasacją sprawuje Wydział Nadzoru i Serwisów Technicznych.

15.8. PRACE REMONTOWE INSTALACJI Z MEDIAMI NIEBEZPIECZNYMI
15.8.1.

15.8.2.

15.8.3.

Przez instalacje z mediami niebezpiecznymi należy rozumieć instalacje z substancjami żrącymi,
toksycznymi, palnymi i wybuchowymi, mediami o ciśnieniu powyżej 6,9 bar (np. sprężone
powietrze) oraz z gorącymi mediami o temp. wyższej lub równej 49°C jak np. para, woda,
kondensat. Jako instalację z medium niebezpiecznym należy traktować również instalację po
przeprowadzeniu trawienia, nawet jeśli w normalnych warunkach pracy nie zawiera ona
niebezpiecznego medium.
Przez otwieranie instalacji z mediami niebezpiecznymi należy rozumieć działania, w ramach
których normalnie zamknięte instalacje zawierające substancje niebezpieczne, skrajne
temperatury, wysokie ciśnienie lub inną formę zmagazynowanej energii są otwierane poprzez
rozkręcanie, fizyczne rozłączanie, cięcie i wystawiane na działanie ciśnienia. Prace związane z
wykonywaniem przyłączy bez opróżniania instalacji należy wykonywać na podstawie procedur
wykonania prac nierutynowych. Z otwieraniem instalacji z mediami niebezpiecznymi mamy do
czynienia w każdym przypadku, kiedy następuje rozłączenie jakiegokolwiek odcinka instalacji
powodujące przerwanie jej ciągłości np. demontaż pompy, zaworu automatycznego lub ręcznego,
innej armatury, zakładanie zaślepek, zdejmowanie tymczasowego uszczelnienia itp.
Procedura otwierania instalacji nie dotyczy prac związanych z:
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15.8.4.





15.8.5.


otwieraniem włazów jeśli są przystosowane do ich otwierania bez użycia narzędzi,
otwieraniem zaworów spustowych,
wymianą filtrów, jeśli praca nie wymaga użycia narzędzi i piktogramy nie wskazują inaczej,
serwisowaniem oprzyrządowania pomiarowego, dla którego przewidziano możliwość
wykonania prac na ruchu instalacji,
prac, dla których na etapie przygotowania instalacji można zredukować temperaturę poniżej
wartości granicznej, w przypadku gdy temperatura stanowi wyłączne źródło zagrożenia oraz
zastosowano podwójne zabezpieczenie przed gorącym medium.
Rozpoczęcie prac związanych z otwarciem instalacji z mediami niebezpiecznymi jest możliwe
wyłącznie na podstawie pisemnego Zezwolenia.
Zezwolenie wystawia i akceptuje Właściciel Procesu – Gospodarz obiektu (Poleceniodawca) z
rejonu, na którym prowadzone są prace.
Zezwolenie jest wydawane wyłącznie na czas wykonania otwarcia/rozłączenia układu.
Zezwolenie jest jednorazowe i ważne przez jedną zmianę, lecz nie dłużej niż 12 godzin. W
przypadku kontynuowania prac związanych z otwieraniem/rozłączaniem układu na następnej
zmianie przez nowy zespół ludzi, musi być wydane nowe zezwolenie.
Dopuszcza się wystawienie zezwolenia dla grupy urządzeń lub odcinka rurociągu o tym samym
zagrożeniu po dokładnym określeniu w zezwoleniu numerów urządzeń lub długości
remontowanego odcinka instalacji.
Po wygaśnięciu ważności, zezwolenie przechowywane jest przez okres 12 miesięcy.
Role i obowiązki osób zaangażowanych w procedurę otwierania instalacji z mediami
niebezpiecznymi:
Osoba weryfikująca (Dopuszczający):
a. Pracownik obsługi wyznaczony przez Kierownika Wydziału/Oddziału i przeszkolony w
zakresie procedury otwierania instalacji.
b. Posiada wiedzę na temat zagrożeń związanych z daną instalacją oraz mediami/materiałami
mogącymi znajdować się w rurociągu lub urządzeniach technologicznych, odnosi się do kart
charakterystyki substancji.
c. Sprawdza w miejscu wykonywania pracy przygotowanie instalacji do pracy zgodnie z
punktami wskazanymi w zezwoleniu.
d. Potwierdza oznakowanie zawieszką (wg wzoru) miejsca wykonywania pracy na obiekcie.
e. Przekazuje zezwolenie osobie zatwierdzającej (poleceniodawcy) potwierdzając podpisem na
zezwoleniu przeprowadzenie weryfikacji.
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Wzór zawieszki



Właściciel procesu – osoba zatwierdzająca zezwolenie- Poleceniodawca (Koordynator zmiany,
Prowadzący zmianę, Mistrz, Kierownik rejonu):
a. Kierownik rejonu lub pracownik wyznaczony przez Kierownika rejonu i przeszkolony w
zakresie procedury otwierania instalacji wystawia zezwolenie na otwieranie instalacji.
b. Posiada wiedzę na temat pracy, która ma być wykonana oraz wiedzę na temat zagrożeń
związanych z daną instalacją i potrafi zweryfikować wymagania dla danej pracy.
c. Weryfikuje wykonanie czynności przygotowawczych do otwarcia instalacji i przygotowanie
skrzynki ZES dla zadania przed zatwierdzeniem zezwolenia.
d. W każdym przypadku wystawiania zezwolenia, co oznacza rozłączenie i przerwanie
ciągłości instalacji, musi wskazać w zezwoleniu rodzaj środków ochrony indywidualnej,
które muszą być zastosowane.
e. Zatwierdza zezwolenie.
f. Rutynowo kontroluje rejon prac w celu potwierdzenia zgodności z warunkami zezwolenia.



Nadzór wykonawcy (Kierujący zespołem):
a. Współpracuje z właścicielem procesu (poleceniodawcą) w celu uzyskania potrzebnych
zezwoleń.
b. Potwierdza przyjęcie warunków wskazanych w zezwoleniu.
c. Zapoznaje pracowników z zakresem prac i wymogami (przeprowadza odprawę zadaniową,
opracowuje Arkusz Oceny Ryzyka dla zadania oraz Plan Działania Awaryjnego).
d. Uzupełnia wykaz osób wykonujących zadanie.
e. Wspólnie z pracownikami uzupełnia, a następnie zatwierdza punkty wyszczególnione na
„Liście kontrolnej wykonawcy podczas wykonywania zadania”.
f. Zapewnia spełnienie wymagań wskazanych w liście kontrolnej, w tym w szczególności
stosowanie odpowiednich do zagrożeń ŚOI przez osoby wykonujące pracę.
g. Zgłasza właścicielowi procesu potencjalne zagrożenia i wszelkie nieprawidłowości, będące
podstawą wstrzymania prac.
h. Decyduje o stosowaniu mniej rygorystycznych ŚOI po stwierdzeniu, że początkowe
otwieranie instalacji było skuteczne.
i. Kontroluje rejon prac w celu potwierdzenia zgodności z warunkami zezwolenia,
przestrzegania procedur bezpiecznej pracy.
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15.8.6.
15.8.7.

15.8.8.















15.8.9.
15.8.10.

15.8.11.
15.8.12.
15.8.13.

Pracownik wykonawcy (osoba wykonująca pracę na instalacji wskazana w Wykazie osób
wykonujących pracę):
a. Zapoznaje się z zagrożeniami, warunkami zezwolenia, Planem Działania Awaryjnego,
arkuszem oceny ryzyka dla zadania oraz stosuje się do wymagań i zasad bezpiecznej pracy
oraz jest świadom skutków narażenia na substancje/materiały niebezpieczne.
b. Zabezpiecza rejon wykonywania prac poprzez wygrodzenie taśmą.
c. Weryfikuje miejsce wykonywania pracy pod względem dróg ewakuacyjnych, dostępności
natrysku bezpieczeństwa i innych wymogów wskazanych w zezwoleniu i/lub Planie
Działania Awaryjnego.
d. Właściwie stosuje wymagane ŚOI oraz narzędzia pracy.
e. Zgłasza wszelkie niebezpieczne sytuacje, zmianę warunków wykonywania pracy, mogącą
wpłynąć na bezpieczeństwo.
Po zaistnieniu warunków wstrzymania prac (STOP-WORK) każdy uczestnik procesu jest
odpowiedzialny za wstrzymanie prac.
Warunkiem przekazania instalacji do remontu i prowadzenia prac jest określenie przez
właściciela procesu, zlecającego wykonanie robót, zakresu prac oraz przygotowanie instalacji do
remontu.
Warunkiem przystąpienia do prac jest:
wystawienie zezwolenia na otwarcie instalacji oraz wpis w Rejestrze prac na instalacjach z
mediami niebezpiecznymi (zał. nr 22) dotyczący zakresu prac,
przeprowadzenie instruktażu dla pracowników wykonujących zadanie nt. zagrożeń, metod
bezpiecznego wykonania prac, zastosowania odpowiednich ochron osobistych, warunków
zezwolenia oraz zapoznanie pracowników z miejscem prowadzenia prac. Instruktaż prowadzi
nadzorujący prace.
przygotowanie instalacji do otwarcia,
odcięcie mediów zgodnie z zasadami odcinania źródeł energii, w tym sprawdzenie stanu
zabezpieczeń oraz przygotowania instalacji,
potwierdzenie przez właściciela procesu przygotowania instalacji do remontu oraz wpis do
Rejestru prac na instalacjach z mediami niebezpiecznymi i podpisanie zezwolenia,
zastosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej wskazanych w zezwoleniu
odpowiednich do kategorii zagrożenia,
wyposażenie pracowników w odpowiednie narzędzia do pracy,
potwierdzenie przez wykonawcę przejęcia instalacji do remontu,
zabezpieczenie miejsca pracy zgodnie z ustaleniami zezwolenia,
opracowanie planu działania awaryjnego,
zapewnienie dostępu do natrysków bezpieczeństwa,
wygrodzenie i oznakowanie rejonu pracy, w tym na sąsiednich poziomach jeśli to konieczne.
doprowadzenie węża z wodą do spłukiwania lub rozcieńczania ewentualnych wycieków.
zapewnienie podręcznego sprzętu gaśniczego jeśli istnieje ryzyko pożaru w miejscu otwierania
instalacji w związku z występowaniem palnych cieczy lub gazów.
Otwieranie instalacji wymaga obecności co najmniej dwóch osób.
Wymóg pozostawania przez drugą osobę w miejscu otwierania instalacji przez cały czas
wykonywania prac można pominąć, jeśli zakończono wstępne otwieranie instalacji i
wyeliminowano wszystkie zagrożenia.
Wszystkie osoby znajdujące się w wygrodzonym lub oznaczonym rejonie muszą stosować środki
ochrony indywidualnej wymagane dla otwierania instalacji określone w zezwoleniu.
Otwieranie instalacji zaczyna się od demontażu pierwszej śruby, urządzenia zabezpieczającego
lub złącza.
Otwieranie kołnierzy należy zacząć od poluzowania nakrętek śrub po stronie najbardziej
oddalonej od pracownika. Do chwili rozszczelnienia nie należy odkręcać nakrętek do końca.
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15.8.14. Jeśli konieczne jest wykonywanie przyłączy bez opróżniania instalacji niebezpiecznych wymaga
to procedury wykonywania prac nierutynowych.
15.8.15. W przypadku substancji toksycznych i/lub palnych gazów/cieczy powstaje możliwości
wystąpienia toksycznej lub wybuchowej atmosfery w miejscu pracy, należy wówczas stosować
ciągły pomiar atmosfery.
15.8.16. Jeśli występuje atmosfera wybuchowa należy stosować narzędzia nieiskrzące i/lub ręczne
(nieelektryczne) oraz oświetlenie w wykonaniu EX.
15.8.17. Podczas otwierania instalacji służących do przesyłania/magazynowania substancji
niebezpiecznych pracownicy muszą stosować środki ochrony indywidulanej odpowiednio
dobrane do rodzaju zagrożenia wskazane w zezwoleniu.
15.8.18. Odbiór instalacji po remoncie dokumentowany jest podpisem osoby upoważnionej ze strony
gospodarza obiektu w Rejestrze prac na instalacjach z mediami niebezpiecznymi.

15.9.

MYCIE POD WYSOKIM CIEŚNIENIEM ≥ 250 BAR

15.9.1.
15.9.2.

15.9.3.

15.9.4.

Miejsce prowadzenie prac powinno być wydzielone taśmą ostrzegawczą i oznakowane.
W zależności od wyniku oceny ryzyka oraz parametrów mycia należy stosować środki ochrony
indywidualnej zalecane przez producenta urządzeń myjących chroniące pracownika przed
skutkami oddziaływania strumienia wody pod wysokim ciśnieniem.
Przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego urządzeń, w tym
węży ciśnieniowych i ich połączeń. Stosować łapacze węży oraz zabezpieczenia węży na
przejazdach.
Mycie pod ciśnieniem wymaga bieżącego nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz asekuracji
pracowników wykonujących prace w szczególnie trudnych warunkach.

[…]

15.11. BEZPIECZEŃSTWO MASZYN I URZĄDZEŃ
15.11.1. Granice (strefy) bezpieczeństwa maszyn i urządzeń.
 W obrębie maszyny i urządzeń pozostających w ruchu i niezabezpieczonych osłonami
ustanowione są strefy bezpieczeństwa w postaci fizycznych barier, wygrodzenia, bramek,
wymalowanych linii z odpowiednimi napisami ostrzegawczymi na każdym wejściu w strefę.

Ruchome elementy maszyn
Nieupoważnionym wstęp wzbroniony



Dostęp do stref niebezpiecznych, które wymienione są na liście zbiorczej, dozwolony jest tylko
dla osób upoważnionych tj. przeszkolonych na podstawie kart stanowiska pracy oraz w ramach
dodatkowych szkoleń, a dla pracowników firm zewnętrznych na podstawie szkolenia
obiektowego.
 W czasie trwania postojów remontowych linii technologicznych, maszyn i urządzeń pod
warunkiem zabezpieczenia ich systemem energii zerowej, granice (strefy) bezpieczeństwa
przestają obowiązywać.
 Wydziały/oddziały opracowują listy zbiorcze dla stref niebezpiecznych występujących w
rejonach urządzeń/maszyn będących na ruchu. Listy takie zawierać mają poniższe elementy:
a.
L.p.
b.
Nazwa maszyny/urządzenia/linii technologicznej,
c.
Nazwa czynności/zadania,
d.
Określenie potencjalnych zagrożeń,
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Określenie czynności jakie są wymagane do bezpiecznego wykonania pracy (możliwość
odwołania się do karty oceny ryzyka zawodowego lub wydziałowych/oddziałowych
instrukcji bhp).
Do określonych czynność/zadań, które zostały wskazane w pkt. (d) i które muszą być
wykonywane na ruchu maszyn i urządzeń niezbędne jest określenie sposobu ich bezpiecznej
realizacji, który ma być opisany w procedurach bezpiecznej pracy takich jak np.: karty oceny
ryzyka zawodowego lub wydziałowe/oddziałowe instrukcje bhp.
Procedury muszą być sprawdzane/aktualizowane corocznie oraz każdorazowo przy zmianie
urządzenia, maszyny, instalacji lub technologii. Sprawdzenie/aktualizacja procedury musi
zostać odnotowana w załączonym rejestrze zmian do dokumentu.
Pracownicy MM Kwidzyn sp. z o.o. przechodzą szkolenie odświeżające związane z
wykonywaniem pracy w strefach granicznych maszyn w przypadku uczestniczenia w
zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, wypadkowych, po zmianach procedur bezpiecznej
pracy w tych strefach oraz w przypadku wszelkich zmian technicznych i technologicznych.
Pracownicy wykonawców przechodzą szkolenie z zakresu wymogów pracy w strefach
niebezpiecznych z częstotliwością jeden raz w roku na instruktażu obiektowym.
W celu ograniczenia narażenia pracowników podczas wykonywania prac smarowniczych, punkty
smarownicze powinny być wyprowadzone poza urządzenie a najlepiej, o ile jest to możliwe, poza
strefę niebezpieczną maszyny, urządzenia. Punkty smarownicze podlegają udokumentowanemu
przeglądowi co 12 miesięcy w zakresie oceny bezpiecznego dostępu do nich.
Osłony i blokady bezpieczeństwa maszyn i urządzeń.
Wszystkie osłony i blokady bezpieczeństwa maszyn i urządzeń podlegają inwentaryzacji oraz
kontroli sprawności ich działania z częstotliwością co 6 miesięcy.
Udokumentowane przeglądy osłon i blokad bezpieczeństwa w formie papierowej
wydział/oddział przechowuje przez okres 12 miesięcy. Do wglądu muszą pozostać zawsze dwa
wykonane przeglądy po sobie następujące.
Celem spisu zabezpieczeń jest:
a. zidentyfikowanie typów zabezpieczeń na urządzeniach,
b. określenie, które z nich są sprawne, a które wymagają naprawy lub wymiany.
Kontrola osłon w szczególności obejmuje sprawdzenie:
a. poprawności i stabilności ich zamocowania (do urządzenia lub posadzki);
b. rodzaju mocowania (odkręcenie osłony powinno wymagać użycia specjalnych narzędzi, nie
można stosować śrub motylkowych pozwalających na łatwy demontaż osłon),
c. brak uszkodzeń i zużycia (wgnieceń, dziur, korozji) oraz kolorystyki (osłony malowane są
na kolor żółty),
d. czy osłona w pełni zabezpiecza dostęp do miejsc niebezpiecznych (w tym kontrola wielkości
oczek perforacji, siatki, odległości od elementów wirujących),
e. ocena widoczności pracy napędu oraz możliwości prowadzenia smarowania, regulacji
dławic dla urządzeń, gdzie występują takie potrzeby.
Blokady bezpieczeństwa.
a. Definicja: to urządzenia mechaniczne lub elektroniczne, które zatrzymują lub odcinają
zasilanie urządzenia, eliminując tym samym źródło potencjalnego zagrożenia pracownika.
Zabezpieczenia elektroniczne mogą być zintegrowane ze świetlnymi, dźwiękowymi
systemami ostrzegawczymi.
b. Należą do nich:
i. fotokomórki,
ii. skanery laserowe (np. zabezpieczenie przed opuszczeniem stołu odkładczego na
krajarkach maszyn papierniczych, automatyczne wózki do automatycznego przewozu
zwojów na Wykańczalni),
iii. wyłączniki krańcowe (np. przenośniki taśmowe, ślimakowe).
e.







15.11.2.

15.11.3.
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Sposoby przeprowadzenia kontroli sprawności działania blokad bezpieczeństwa:
kontrole zabezpieczeń elektronicznych przeprowadza się poprzez jej uruchomienie np.
otwarcie drzwiczek serwisowych, pociągnięcie linki wyłącznika krańcowego, przecięcie
światła fotokomórki i sprawdzenie czy powiązane z nim urządzenie ostrzegawcze działają
poprawnie, sprawdzenie skanera poprzez ustawienie na drodze wózka słupka drogowego.
Nigdy nie należy sprawdzać działania blokad poprzez narażanie własnego ciała.
15.11.4. Demontaż osłon na ruchu.
Występują sytuacje, w których niezbędne jest zdemontowanie osłony podczas ruchu/pracy
urządzenia. Sytuacje takie są w skrajnych przypadkach dopuszczalne jednak powinny być jak
najbardziej ograniczane i w pierwszej kolejności przed przystąpieniem do prac należy rozważyć
wykonanie pracy w stanie energii zerowej. Jeśli nie ma takiej możliwości wówczas należy działać
w oparciu o procedurę. Najczęstsze czynności towarzyszące zdjęciu osłony to konieczność
regulacji dławic.

W celu przystąpienia do regulacji dławic należy:
a. Stworzyć listę zadań do wykonania na ruchu;
b. Dokonać oceny ryzyka dla wykonywanego zadania (ocenić, jakie zagrożenia mogą
wystąpić podczas regulacji);
c. Podjąć działania, zmierzające do zmniejszenia ryzyka;
d. Skontrolować sprawność/jakość narzędzi, które będą wykorzystywane do regulacji;
e. Założyć wymagane środki ochrony osobistej, w tym rękawice ochronne;
f. Zapiąć mankiety koszuli, usunąć wszelkie elementy luźno zwisające z szyi (np. telefony
i/lub przepustki zamocowane na „smyczy” itp.)
g. Odkręcić i zdjąć osłonę;
h. Zdjąć rękawice ochronne;
i. Przystąpić do regulacji dławicy;
j. Po wykonaniu regulacji ponownie założyć rękawice ochronne;
k. Założyć i przykręcić osłonę;

W pozostałych sytuacjach, w których występuje konieczność zdjęcia osłony na urządzeniu na
ruchu, niezbędne jest zastosowanie procedury na wykonywanie prac nierutynowych.
c.
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XVI.

ODCINANIE I KONTROLA ŹRÓDEŁ ENERGII
16.1.

Wymogi

16.1.1.

16.1.2.
16.1.3.
16.1.4.

Przed przystąpieniem do prac remontowych urządzeń i instalacji należy zapoznać się z
Procedurą Stanu Energii Zerowej MM Kwidzyn sp. z o.o. stanowiącą załącznik nr 59 do
niniejszej procedury i szczegółowymi procedurami stosowania indywidualnych systemów
zabezpieczeń podczas prac.
Procedura Stanu Energii Zerowej MM Kwidzyn sp. z o.o. dla Zakładu Przygotowania Wyrobów
Gotowych stanowi załącznik nr 60.
Procedura Stanu Energii Zerowej MM Kwidzyn sp. z o.o. dla prac branży elektrycznej zawarta
jest w załączniku nr 63.
Szczegółowe uregulowania dla urządzeń objętych tym systemem regulują
Wydziałowe/Oddziałowe procedury Stanu Energii Zerowej.
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XIX.

KONTROLA ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH
19.1. Badania środowiska pracy:
Laboratorium Badań Środowiskowych przeprowadza na podstawie rocznego harmonogramu badań,
akceptowanego przez Dział BHP oraz lekarza Medycyny Pracy, badania i pomiary kontrolne stężeń i
natężeń czynników chemicznych oraz fizycznych na stanowiskach pracy MM Kwidzyn sp. z o.o.
Wyniki badań przekazywane są przez pracownika Laboratorium do komórek organizacyjnych,
Działu BHP oraz lekarza Medycyny Pracy. Kierownicy komórek organizacyjnych mają obowiązek
zapoznania pracowników z wynikami badań. Wyniki podlegają rejestracji i są przechowywane w
Dziale BHP przez okres 40 lat.
19.2. Zakład kontroluje otrzymane wyniki, aby ograniczyć narażenie pracowników na działanie substancji
i mieszanin chemicznych, które nie mogą przekraczać wartości określonych w krajowych przepisach
oraz kontroluje ekspozycję/kontakt pracowników na działanie czynników chemicznych za pomocą
poniższych metod:
 Eliminacja narażenia,
 Zamiana substancji lub mieszanin chemicznych, zmniejszenie ilości stosowanych substancji i
mieszanin chemicznych,
 Przeprojektowanie procesów roboczych lub wprowadzenie zabezpieczeń technicznych,
 Zabezpieczenia administracyjne (np. instrukcje pracy, ograniczenie czasu ekspozycji),
 Środki ochrony indywidualnej (np. maski ochronne odpowiednie do środka chemicznego).
19.3. Rejestr substancji chemicznych stosowanych w MM Kwidzyn sp. z o.o. prowadzony jest w postaci
ogólnozakładowego katalogu Kart Surowców w tym podkatalogu Wykaz substancji i preparatów
niebezpiecznych. Rejestr prowadzi i nadzoruje Specjalista ds. analiz i rozliczeń surowców.
19.4. Wydziały/Oddziały prowadzą wewnętrzne wykazy substancji i mieszanin chemicznych z podziałem
na substancje niebezpieczne oraz obojętne (inne niż niebezpieczne) zgodnie z wytycznymi
załącznika nr 24a.
19.5. Wydziały/Oddziały są odpowiedzialne za wykonywanie regularnych aktualizacji kart
charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych, które są używane w procesach produkcyjnych
lub technologicznych.
19.6. Aktualizacja kart charakterystyki na platformie Sharepoint MM Kwidzyn sp. z o.o. odbywa się
według schematu obiegu i aktualizacji kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych na
terenie zakładu MM Kwidzyn sp. z o.o. – załącznik nr 41 do PO 03/01.
19.7. Karty charakterystyk stosowanych w MM Kwidzyn sp. z o.o. substancji i mieszanin chemicznych są
dostępne:
 Dla pracowników oraz firm zewnętrznych w sterowniach oddziałów stosujących określone
substancje i mieszaniny chemiczne.
 Na zakładowej platformie Sharepoint MM Kwidzyn sp. z o.o.
19.8. Karty charakterystyki substancji lub mieszanin chemicznych są podstawowym dokumentem do ich
identyfikacji. W miejscach przechowywania lub dozowania substancji chemicznych, konieczne jest
umieszczenie w widocznym i dostępnym miejscu dla pracowników oraz firm zewnętrznych karty
charakterystyk z oceną ryzyka chemicznego lub wyciągi z kart charakterystyk z oceną ryzyka
chemicznego (wg wzoru z zał. nr 24).
19.9. W miejscach przechowywania wielu opakowań tego samego rodzaju substancji lub mieszaniny
należy w miejscu łatwo dostępnym i widocznym wywiesić jedną kartę charakterystyki z oceną
ryzyka chemicznego lub wyciąg z tej karty z oceną ryzyka chemicznego (wg wzoru z zał. nr 24).
19.10. Każdy pracownik mający kontakt z substancjami i mieszaninami chemicznymi musi zostać
zapoznany z ich kartami charakterystyk w szczególności z:
 właściwościami substancji,
 potencjalnym zagrożeniem dla ludzi i środowiska,
 sposobami zabezpieczeń (odzież ochronną, sprzęt ochrony indywidualnej),
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zasadami postępowania w sytuacjach awaryjnych,
oznakowaniem pojemników.
Fakt zapoznania z kartą charakterystyki, pracownik poświadcza na piśmie.

19.11. Wszystkie zbiorniki z substancji chemicznych są opisane w następujący sposób:

32-001
ZBIORNIK MAGAZYNOWY
ŁUGU BIAŁEGO
pH 12,5; temp. 850 C
WHITE LIQUOR STORAGE TANK

19.12.

19.13.


19.14.




19.15.




19.16.

19.17.

Tło w kolorze żółtym o wymiarach: 120 x 150 cm.
Wielkość liter odpowiednio: 20 cm; 15 cm; 7 cm; 10 cm.
W przypadku małych zbiorników dopuszczalne jest proporcjonalne zmniejszenie napisów.
Ogólne wytyczne do przechowywania, oznakowywania instalacji, zbiorników oraz miejsc
magazynowania substancji i mieszanin niebezpiecznych zawarte są w załączniku nr 24a.
Zbiorniki z substancjami niebezpiecznymi dodatkowo oznakowane są znakami ostrzegawczymi dla
materiałów niebezpiecznych – załącznik nr 31.
Wszystkie rejony na terenie zakładu, w których znajdują się punkty rozładunkowe lub załadunkowe
należy oznakować tablicami informacyjnymi, które będą zawierały poniższe informacje:
Tablica o treści - Uwaga: przed rozładunkiem/załadunkiem skontaktuj się z obsługą rejonu pod nr
telefonu: 55 610 XXXX, poniżej należy umieścić również numery telefonów kontaktowych do
zakładowej służby ratowniczej na wypadek sytuacji awaryjnej,
Tablica – „Chłopek” wskazujący wymagany sprzęt ochrony osobistej podczas wykonywania
czynności rozładunku/załadunku substancji chemicznych.
Wszystkie punkty rozładunkowe i/lub załadunkowe na terenie zakładu, takie jak np.: przyłącza, rury,
zawory na stanowisku, należy oznaczyć lub uzupełnić oznakowanie w następujące informacje:
Słowo sygnałowe „Niebezpieczeństwo”,
Informacje o zagrożeniu zgodnie z kartą charakterystyki (piktogramy),
Nazwa chemiczna/ wzór chemiczny substancji lub mieszaniny,
Stężenie substancji lub mieszaniny chemicznej.
Wszystkie punkty rozładunkowe i/lub załadunkowe na terenie zakładu powinny posiadać tablicę
informacyjną dla kierowców o podstawowych zasadach organizacyjnych oraz bezpieczeństwa np.:
Rozładunek lub załadunek może rozpocząć się wyłącznie w obecności pracownika obsługi rejonu,
Przed rozpoczęciem rozładunku lub załadunku należy wykonać określone czynności (np. założyć
uziemienie, połączenia wyrównawcze, otworzyć odpowietrzenie itp.),
Rejon rozładunku lub załadunku musi zostać fizycznie wygrodzony (zamknięty) przed dostępem
osób nieupoważnionych,
Kierowca podczas rozładunku lub załadunku ma się znajdować we wskazanym miejscu.
Wszystkie punkty rozładunkowe i/lub załadunkowe (np. kołpaki, przyłącza lub zawory) należy
zabezpieczyć przy pomocy fizycznej blokady (np. linki, blokady, kłódki) lub w inny odpowiedni
sposób uniemożliwiający omyłkowe przepompowanie substancji lub mieszaniny chemicznej do
zbiorników magazynowych.
Zasady wjazdu/wyjazdu na teren zakładu cystern z niebezpiecznymi substancjami i/lub
mieszaninami chemicznymi luzem.
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Za substancję lub mieszaninę luzem uznaje się materiały dostarczane w ilościach wymagających
transportu za pośrednictwem cystern drogowych lub kolejowych. Nie dotyczy to substancji
chemicznych dostarczanych w paleto-pojemnikach lub zbiornikach o mniejszej objętości oraz za
pośrednictwem rurociągów.
 Proces wjazdu na teren zakładu autocystern na rozładunek (brama zachodnia zakładu):
a. Kierowca na bramie zakładu przedstawia do kontroli dokumenty takie jak: CMR (list
przewozowy) lub dowód dostawy lub zamówienie, dokumenty pojazdu i cysterny oraz
dokument tożsamości,
b. Kierowca na bramie zakładu otrzymuje od pracownika biura przepustek dokumenty takie jak:
przepustka jednorazowa materiałowa oraz ulotkę informacyjną z zasadami BHP,
c. Ulotka informacyjna zawiera mapkę zakładu ze wskazanymi punktami
rozładunkowymi/załadunkowymi oraz listę kontrolną dla kierowcy z jego deklaracją
przestrzegania przepisów. Ulotka informacyjna stanowi załącznik nr 10 do PO-09/01,
d. Po dopełnieniu formalności związanych ze złożeniem przez kierowcę podpisu na ulotce
informacyjnej z zasadami BHP, a także po uzyskaniu przez pracownika biura przepustek zgody
na wjazd kierowcy do punktu rozładunkowego zakładu, kierowca może podjechać na kontrolę
pojazdu,
e. Pracownik ochrony zakładu sprawdza, czy kierowca posiada wymagane dokumenty oraz środki
ochrony indywidualnej,
f. Kierowca po kontroli otrzymuje również protokół z ważenia pojazdu, który jest podpisywany
przez niego oraz pracownika MM Kwidzyn sp. z o.o.,
g. Kierowca po zakończeniu tego procesu może opuścić teren bramy w kierunku miejsca
rozładunku zgodnie z otrzymaną mapką.
 Proces wjazdu na teren zakładu autocystern na załadunek (brama zachodnia zakładu):
a. Kierowca na bramie zakładu przedstawia pracownikowi MM Kwidzyn sp. z o.o. do kontroli
dokumenty takie jak: numer załadunku, dokumenty pojazdu i cysterny oraz dokument
tożsamości,
b. Kierowca na bramie zakładu otrzymuje od pracownika MM Kwidzyn sp. z o.o. dokumenty
takie jak: kartę zgłoszeniową oraz ulotkę informacyjną z zasadami BHP,
c. Ulotka informacyjna zawiera mapkę zakładu ze wskazanymi punktami
rozładunkowymi/załadunkowymi oraz listę kontrolną dla kierowcy z jego deklaracją
przestrzegania przepisów. Ulotka informacyjna stanowi załącznik nr 10 do PO-09/01,
d. Po dopełnieniu formalności związanych ze złożeniem przez kierowcę podpisu na ulotce
informacyjnej z zasadami BHP oraz po uzyskaniu przez pracownika biura przepustek zgody na
wjazd kierowcy do punktu załadunkowego zakładu, kierowca może podjechać na kontrolę
pojazdu,
e. Pracownik ochrony zakładu sprawdza, czy kierowca posiada dokumenty takie jak: certyfikat
mycia autocysterny, dokumenty przewozowe, zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy ADR,
uprawnienia kierowcy do prowadzenia pojazdu, świadectwo dopuszczenia pojazdu i
autocysterny oraz świadectwo z metryką autocysterny, jak również posiadanie wymaganych
środków ochrony indywidualnej,
f. Kierowca po kontroli otrzymuje również protokół z ważenia pojazdu, który jest podpisywany
przez niego oraz pracownika MM Kwidzyn sp. z o.o.,
g. Kierowca po zakończeniu tego procesu może opuścić teren bramy w kierunku miejsca
załadunku zgodnie z otrzymaną mapką.
 Proces rozładunku/załadunku cystern lub autocystern we wskazanym punkcie zakładu:
a. Operator prowadzący rozładunek lub załadunek cystern lub autocystern z substancją i/lub
mieszaninami niebezpiecznymi przeprowadza poszczególne czynności według formularza
kontrolnego (załącznik nr 32 Instrukcji Ogólnej BHP). Wykonanie poszczególnych grup
czynności potwierdza podpisem oraz wpisuje ewentualne inne uwagi,
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19.18.






19.19.

19.20.

19.21.

19.22.

19.23.

b. Po zakończonych czynnościach rozładunku lub załadunku autocystern operator MM Kwidzyn
sp. z o.o. odbiera podpisaną przez kierowcę część ulotki i podpina ją pod zezwolenie stanowiące
załącznik nr 32 do Instrukcji Ogólnej BHP. Taki zestaw dokumentów stanowi komplet,
potwierdzający dopełnienie wszystkich formalności ze strony kierowcy na bramie zakładu oraz
operatora w punkcie rozładunkowym lub załadunkowym. Komplet dokumentów jest
przechowywany w danym oddziale/wydziale przez 3 miesiące,
c. Pracownik MM Kwidzyn sp. z o.o. podpisuje przepustkę jednorazową materiałową, którą
kierowca zabiera ze sobą,
d. Następnie kierowca udaje się najkrótszą drogą według mapki do bramy zakładu.
Proces wyjazdu z terenu zakładu po rozładunku (brama zachodnia zakładu):
a. Kierowca po rozładunku przekazuje na bramie zakładu podpisaną na wydziale/oddziale przez
pracownika MM Kwidzyn sp. z o.o. przepustkę jednorazową materiałową,
b. Pracownik ochrony zakładu przeprowadza kontrolę pojazdu przed wyjazdem,
c. Kierowca po kontroli otrzymuje również protokół z ważenia pojazdu, który jest podpisywany
przez niego oraz pracownika MM Kwidzyn sp. z o.o.,
d. Kierowca po zakończeniu tego procesu może opuścić teren zakładu.
Proces wyjazdu z terenu zakładu po załadunku (brama zachodnia zakładu):
a. Kierowca po załadunku przekazuje na bramie zakładu podpisaną na wydziale/oddziale przez
pracownika MM Kwidzyn sp. z o.o. kartę zgłoszenia,
b. Pracownik ochrony zakładu przeprowadza kontrolę pojazdu przed wyjazdem,
c. Kierowca po kontroli otrzymuje również protokół z ważenia pojazdu, który jest podpisywany
przez niego oraz pracownika MM Kwidzyn sp. z o.o.,
d. Kierowca również otrzymuje od pracownika MM Kwidzyn sp. z o.o. dokument CMR (list
przewozowy) oraz kartę charakterystyki wywożonej substancji i/lub mieszaniny,
e. Kierowca po zakończeniu tego procesu może opuścić teren zakładu.
Operatorzy MM Kwidzyn sp. z o.o. oraz kierowca, którzy wykonują czynności załadunku lub
rozładunku substancji żrących przy pomocy węży z wagonów kolejowych, cystern samochodowych
oraz z pojemników są zobowiązani do stosowania wymienionego poniżej sprzętu ochrony osobistej:
Kombinezon chemoodporny z kapturem,
Gogle ochronne lub okulary z doszczelnieniem(dotyczy pracowników MM Kwidzyn sp. z o.o.),
Okulary ochronne (dotyczy pracowników z firm zewnętrznych – dostawców),
Kask z przyłbicą ochronną,
Chemoodporne rękawice ochronne,
Chemoodporne buty.
Zabrania się przechowywania substancji i mieszanin chemicznych w nieoznakowanych
pojemnikach/opakowaniach. Zabrania się również przechowywania substancji i mieszanin
chemicznych w pojemnikach/opakowaniach innych niż wskazuje oznakowanie.
W przypadku wykorzystywania pojemników/opakowań do przechowywania innych substancji,
odpowiedzialny za zmianę informacji odnośnie zwartości pojemników/opakowań jest Kierownik
Wydziału/Oddziału.
W rejonach, w których stosowane są substancje i mieszaniny chemiczne (żrące) muszą być
zamontowane natryski bezpieczeństwa. Sprawność ich działania jest kontrolowana co 2 tygodnie
przez wyznaczonych pracowników. Fakt przeprowadzenia kontroli jest dokumentowany wpisem do
książki.
Próby z nowymi środkami (surowcami) oraz podczas wprowadzania nowych substancji i mieszanin
chemicznych na teren zakładu należy postępować w oparciu o uregulowania zawarte w procedurze
PS –15.
Firmy zewnętrzne przed rozpoczęciem prac z zastosowaniem substancji i mieszanin
niebezpiecznych, zobowiązane są do przedstawienia nadzorującemu prace z ramienia MM Kwidzyn
sp. z o.o. wykazu tych substancji i mieszanin chemicznych oraz kart charakterystyk tych substancji i
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mieszanin, jak również poinformować go o sposobie zabezpieczeń, które będą używane przy
prowadzeniu prac.
19.24. Firmy zewnętrzne odpowiedzialne są za usunięcie wwiezionych na teren Zakładu niezużytych
substancji i mieszanin chemicznych oraz pustych pojemników po nich.
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XX.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W OBIEKTACH O
POTENCJALNYM ZAGROŻENIU CHEMICZNYM ORAZ
OBIEKTACH O POTENCJALNYM ZAGROŻENIU
WYBUCHEM FIZYCZNYM
20.1. WYKAZ OBIEKTÓW O POTENCJALNYM ZAGROŻENIU DWUTLENKIEM
CHLORU
20.1.1.
20.1.2.
20.1.3.
20.1.4.

Instalacje dwutlenku chloru.
Bielarnia.
Uzdatnianie wody W1.
Trasa rurociągu zasilającego na estakadzie z Wydziału Produkcji Mas Włóknistych do Oddziału
Gospodarki Wodno-Ściekowej.

20.2. WYKAZ OBIEKTÓW O POTENCJALNYM ZAGROŻENIU SIARKOWODOREM
20.2.1.
20.2.2.
20.2.3.
20.2.4.
20.2.5.
20.2.6.
20.2.7.


20.2.8.

Warzelnia.
Wytwórnia oleju talowego.
Kaustyzacja.
Wyparka.
Spalarnia gazów złowonnych.
Kocioł Sodowy.
Obiekty Wydziału Gospodarki Wodno-Ściekowej.
Odwadnianie osadów (R4).
Budynki przepompowni osadów i ścieków.
Kanały i studzienki na terenie całego Zakładu (praca wewnątrz wyłącznie na pisemne
zezwolenie)

20.3. WYKAZ
OBIEKTÓW
AMONIAKALNĄ
20.3.1.
20.3.2.
20.3.3.

O

POTENCJALNYM

ZAGROŻENIU

WODĄ

Stacja magazynowa i rozładunkowa wody amoniakalnej.
Kocioł korowy.
Kocioł węglowy 1, 2, 3.

20.4. WYKAZ OBIEKTÓW O POTENCJALNYM ZAGROŻENIU ROZKŁADEM WODY
UTLENIONEJ W SYTUACJACH AWARYJNYCH
20.4.1.
20.4.2.
20.4.3.

Bielarnia – rejon zbiornika pośredniego H2O2.
Chemikalia – Magazyn H2O2.
Oddział Przygotowania Surowców – Magazyn H2O2.

20.5. WYKAZ OBIEKTÓW POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH
FIZYCZNYM W SYTUACJACH AWARYJNYCH
20.5.1.
20.5.2.

Kocioł sodowy.
Oddział Gospodarki Wodno-Ściekowe – Tlenownia.

WYBUCHEM
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20.6. ZASADY WEJŚCIA DO OBIEKTÓW O POTENCJALNYM ZAGROŻENIU
CHEMICZNYM I ZAGROŻENIU WYBUCHEM FIZYCZNYM
Wejścia w rejony o potencjalnym zagrożeniu zabraniają znaki zakazu z napisem Rejon o
potencjalnym zagrożeniu chemicznym - wstęp wzbroniony, a w przypadku obiektów
zagrożonych wybuchem fizycznym – dodatkowo rozmieszczone są znaki ostrzegawcze
niebezpieczeństwo wybuchu oraz w uzasadnionych przypadkach niebezpieczeństwo pożaru.
20.6.2. Wszystkie osoby, poza obsługą danego rejonu o potencjalnym zagrożeniu, udające się w rejon
zagrożony, mają obowiązek zgłoszenia się na sterowni głównej do uprawnionego przez
Kierownika Wydziału pracownika, aby zarejestrować swoje wejście w zagrożony rejon.
20.6.3. Wejście rejestrowane jest w Książce wejść i wyjść do obiektów o zagrożeniu chemicznym z
wyszczególnieniem miejsca pobytu, godziny wejścia oraz wyjścia, ilości osób. Każdy
pracownik otrzymuje markę identyfikacyjną oraz instruktaż na wypadek awarii chemicznej.
20.6.4. Firmy wykonujące prace na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o. muszą posiadać indywidualne
czujniki jednogazowe (H2S), czujniki wielogazowe (O2; CO; H2S; Ex) lub czujniki mierzące
amoniak (NH3) na swoim wyposażeniu.
20.6.5. MM Kwidzyn sp. z o.o. może udostępnić pracownikom firmy zewnętrznej czujniki w
szczególnych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu tego z gospodarzem obiektu.
Pracownik wchodzący w rejon o potencjalnym zagrożeniu siarkowodorem (tj. Warzelnia,
Wytwórnia Oleju Talowego, Kocioł Sodowy, Wyparka, Kaustyzacja, Spalarnia Gazów
Złowonnych oraz Odwadnianie Osadów) musi być wyposażony w czujnik indywidualny
jednogazowy lub wielogazowy mierzący siarkowodór. W przypadku grupy pracowników, która
pracuje w jednym rejonie (np.: jedno urządzenie, jeden poziom w przestrzeni zamkniętej)
przynajmniej jeden z nich musi być wyposażony w indywidualny czujnik jednogazowy lub
wielogazowy w zależności od występującego zagrożenia.
20.6.6. Przed pierwszym użyciem czujnika w danym dniu, należy przeprowadzić test sprawdzający
przy użyciu gazu wzorcowego tzw. BumpTest, aby upewnić się, czy sensor działa prawidłowo.
Prawidłowo wykonany BumpTest jest ważny jeden dzień (do 24h).
20.6.7. W rejonach zagrożonych dwutlenkiem chloru i siarkowodorem oraz wodą amoniakalną są
zainstalowane stacjonarne wykrywacze obecności danego gazu połączone z instalacją
alarmowania. Zadziałanie alarmu oznacza zakaz wstępu w zagrożony rejon, a dla osób tam
przebywających - konieczność szybkiego opuszczenia rejonu przez najbliższe wyjście
ewakuacyjne.
20.6.8. Przy wejściu do budynku wytwórni ClO2 i pompowni ClO2, obowiązuje wymóg posiadania
przy sobie maski ucieczkowej.
20.6.9. W oznakowanych miejscach w halach Bielarni, Warzelni, Regeneracji ługów, Kaustyzacji,
Odwadnia osadów (R4), Uzdatniania wody W1 oraz stacji magazynowania i rozładunku wody
amoniakalnej dostępne są maski ucieczkowe, które, w razie potrzeby, służą osobom
przebywającym w zagrożonym terenie do bezpiecznej ewakuacji.
20.6.10. Windy towarowo-osobowe i osobowe w Bielarni, budynku Chemikaliów oraz Kotła Sodowego
wyposażone są w maski ucieczkowe.
20.6.11. Po zakończeniu pracy w danym rejonie należy wypisać się w Książce wejść i wyjść i zdać
marki identyfikacyjne. Przykładowy wzór Książki – załącznik nr 25. Wydział może prowadzić
książkę wejść wyjść w formie przez siebie ustalonej, również w połączeniu z innymi książkami
/ rejestrami. Jednak niezależnie od przyjętej formy książki musi ona zawierać jako minimum
zakres informacji do uzupełnienia zawarty w przykładowym wzorze książki.
20.6.12. Powyższe zasady zostają zawieszone w przypadku prac remontowych wykonywanych podczas
postoju planowego Zakładu. W trakcie pozostałych postojów decyzję o zawieszeniu niniejszych
zasad w odniesieniu do poszczególnych rejonów i instalacji podejmuje Kierownik
Wydziału/Oddziału.
20.6.1.
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20.7. ALARMOWANIE NA WYPADEK AWARII
20.7.1.

20.7.2.












20.7.3.



20.7.4.

Wszystkie chemiczne zdarzenia potencjalnie wypadkowe lub wypadkowe muszą zostać
zarejestrowane na wydziale oraz wymagany jest obowiązek przekazania informacji o tym
zdarzeniu do Działu BHP..
Niżej wymienione obiekty monitorowane są przez stałe instalacje alarmowe ostrzegające
pracowników przed lokalnymi zagrożeniami:
Warzelnia, Wytwórnia Oleju Talowego – obecność siarkowodoru.
Bielarnia – rozkład H2O2.
Bielarnia – obecność ClO2.
Chemikalia - rozkład H2O2.
Makulaturownia - rozkład H2O2.
Kocioł Sodowy, Wyparka, Kaustyzacja - obecność siarkowodoru.
Instalacja wody amoniakalnej – obecność amoniaku NH3.
Spalarnia Gazów Złowonnych - obecność siarkowodoru.
Odwadnianie Osadów (R4) – obecność siarkowodoru.
Uzdatnianie Wody W1- obecność ClO2.
Wytwórnia ClO2.
Alarm przekazywany jest za pomocą sygnałów dźwiękowych, pulsujących świateł
ostrzegawczych oraz napisów AWARIA CHEMICZNA przy wszystkich wejściach do
zagrożonych obiektów.
Zadziałanie instalacji alarmowej oznacza zakaz wstępu do tych obiektów, a jednocześnie jest
sygnałem dla osób znajdujących się w zagrożonym rejonie do niezwłocznego opuszczenia
zagrożonego miejsca a w razie potrzeby pobrania i założenia masek ucieczkowych.
Wejście w strefę zagazowaną wymaga:
Zastosowania aparatu izolującego,
Asekuracji ze strony drugiego pracownika,
Osoba wchodząca w strefę zagrożoną i asekurująca muszą posiadać takie same środki ochrony.
Ogłoszenie alarmu o zagrożeniu masowym.
Alarm o zagrożeniu masowym przekazywany jest za pomocą syren alarmowych: sygnał
modulowany trwający 3 minuty. Odwołanie alarmu o awarii chemicznej: sygnał ciągły trwający
3 minuty. W przypadku ogłoszenia alarmu będąc w obiekcie zagrożonym, należy włożyć maskę
ucieczkową i udać się do wskazanego miejsca zbiórki. Będąc w rejonie zagrożonym należy
opuścić go i udać się w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru.
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XXIV.

OGÓLNE ZASADY BHP
24.1. Ogólne zasady BHP:
24.1.1.

24.1.2.
24.1.3.





24.1.4.
24.1.5.
24.1.6.

Na terenie całego zakładu jest całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz pochodnych
(papierosów) w tym również e-papierosów. Palić można tylko w wyznaczonych miejscach, tak
zwanych „palarniach”.
Na terenie całego zakładu jest obowiązek podczas poruszania się po schodach trzymania się
poręczy.
Z uwagi na możliwość rozproszenia uwagi pieszego podczas poruszania się na terenie całego
zakładu zabronione jest:
Obsługiwanie telefonu (odnosi się to do następujących czynności, które mogą powodować
rozproszenie uwagi podczas poruszania się: pisanie, wysyłanie/ odbieranie wiadomości
tekstowych i głosowych oraz e-maili, korzystanie z Internetu, korzystanie z aplikacji
mobilnych, wybieranie lub wpisywanie numeru telefonu lub haseł, a także wykonywanie
innych podobnych czynności, które mogą odwracać uwagę/oczy pieszego od drogi, którą się
porusza)
używanie telefonu oraz prowadzenie rozmów przez telefon podczas poruszania się po
schodach,
rozmawianie przez telefon w rejonach, w których porusza się sprzęt zmotoryzowany (w tym
samochody osobowe), np. przejścia dla pieszych, place manewrowe, miejsca poruszania się
pojazdów, parkingi na terenie zakładu.
Na terenie całego zakładu jest nakaz chodzenia po jednym stopniu korzystając ze schodów,
stopni oraz drabin.
Na terenie całego zakładu jest obowiązek używania pasów bezpieczeństwa podczas poruszania
się pojazdami, które są w nie wyposażone.
Na terenie całego zakładu jest zakaz używania telefonów, zestawów głośnomówiących oraz
innych tego typu urządzeń podczas prowadzenia pojazdów.

24.2. Zasady BHP dla rowerzystów
24.2.1.

24.2.2.
24.2.3.




24.2.4.
24.2.5.

Kierujący rowerem zobowiązany jest do przestrzegania zasad prawa o ruchu drogowym,
obowiązujących procedur i instrukcji, a w szczególności poruszać się po wyznaczonych trasach
możliwie blisko prawej krawędzi pasa ruchu. Podczas zmiany kierunku jazdy, zachowywać
szczególną ostrożność, a zamiar ten sygnalizować wyraźnie i odpowiednio wcześniej.
Kierujący rowerem zobowiązany jest do używania kamizelki odblaskowej lub w czasie pracy na
terenie zakładu odblaskowej odzieży roboczej (Hi-Vis).
Podczas poruszania się rowerem na terenie zakładu MM Kwidzyn sp. z o.o. zabrania się:
Jazdy obok innego uczestnika ruchu, a także wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,
zwalniania lub zatrzymywania się bez przyczyny na przejeździe dla rowerów,
Korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy oraz jazdy bez trzymania co najmniej
jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
Jazdy po parkingach i placach manewrowych przeznaczonych dla pojazdów dostawczych i
sprzętu ciężkiego, a także po halach i obiektach produkcyjnych,
Jazdy na niesprawnym rowerze, jak również (po zmroku i przy słabej widoczności) bez
oświetlenia.
Podczas złej pogody (występowania np. silnego wiatru, gęstej mgły) lub gdy na drodze brakuje
oddzielonego pasa ruchu dla rowerzystów rowerzysta może korzystać z chodnika.
Rower obowiązkowo musi być wyposażony w sygnał ostrzegawczy oraz co najmniej jedno
tylne światło odblaskowe czerwone zamontowane na stałe. W przypadku poruszania się

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
MM Kwidzyn sp. z o.o.

Zasady BHP i Ochrony Środowiska
dla firm zewnętrznych

Strona
Liczba
stron

nr
strony

76

63
Wersja 15

rowerem po zmroku, wymagane jest dodatkowo co najmniej jedno przednie światło w kolorze
białym lub żółtym oraz co najmniej jedno tylne światło w kolorze czerwonym.
[…]
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XXV.

PRACE NIERUTYNOWE
25.1. DEFINICJA
25.1.1.

Do prac nierutynowych zaliczamy prace nietypowe, nieuregulowane dotychczasowym
systemem zezwoleń i instrukcji/procedur, wykonywane sporadycznie, a tym samym ze względu
na nieznany charakter, stwarzające potencjalne zagrożenie wypadkowe.

25.2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
25.2.1.


25.2.2.





25.2.3.


25.2.4.

25.2.5.






Kierownik rejonu odpowiada za:
Udzielenie niezbędnego wsparcia dla zespołu przy identyfikacji zadań/prac nierutynowych,
planowaniu, ocenie zagrożeń i wymaganych zabezpieczeń.
Zatwierdzenie zezwolenia na wykonanie prac nierutynowych.
Mistrz, Koordynator lub osoba wyznaczona przez Kierownika zlecająca prace zobowiązana jest
do:
Określenia, czy dana praca ma charakter nierutynowy, jeśli tak, powołania zespołu
opracowującego zezwolenie.
Przygotowanie zezwolenia na wykonanie prac nierutynowych w razie konieczności, w tym:
a. wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie miejsca pracy,
b. dokonania identyfikacji zagrożeń i analizy ryzyka dla planowanych zadań,
c. zapewnienie nadzoru nad realizacją prac,
d. potwierdzenie wykonania ustaleń zawartych w zezwoleniu.
Przekazanie informacji o charakterze prac do wykonania i zagrożeniach związanych z
realizacją zadań dla zmiany przejmującej.
Przekazanie wykonawcy prac informacji o nietypowym charakterze zadań i podjętych
ustaleniach dotyczących ich realizacji.
Pracownik realizujący zadania odpowiada za:
Identyfikację zagrożeń i zgłoszenie do Kierownika/Mistrza/Koordynatora, w przypadku, gdy
dane zadanie/ praca stały się nierutynowe.
Przestrzeganie zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej ustalonych w zezwoleniu.
W ramach przygotowania zezwolenia na prace nierutynowe musi zostać powołany zespół
zajmujący się rozpoznaniem i opracowaniem analizy zagrożeń. Do zespołu może zostać
włączony każdy pracownik służb technologicznych, utrzymania ruchu i firm zewnętrznych
mogący stanowić wsparcie dla pracy zespołu. Na prośbę kierownika do zespołu może zostać
włączony również przedstawiciel działu BHP.
Warunkiem rozpoczęcia prac nierutynowych jest:
rozpoznanie i określenie zagrożeń mogących wystąpić podczas przygotowania i wykonywania
pracy,
analiza warunków w ramach kontroli miejsca pracy i w razie potrzeby przeprowadzenie
odpowiednich pomiarów,
określenie sposobów zabezpieczeń i koniecznych środków ochrony,
spełnienie wszystkich zapisanych w zezwoleniu środków bezpieczeństwa i zapoznanie osób
wykonujących prace z zagrożeniami i sposobem bezpiecznego wykonywania pracy,
zatwierdzenie zezwolenia przez Kierownika lub osobę działającą w jego zastępstwie.
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25.3. ZEZWOLENIE NA PRACE NIERUTYNOWE
25.3.1.
25.3.2.

25.3.3.
25.3.4.

25.3.5.
25.3.6.

Zezwolenie wystawiane jest przez Mistrza, Koordynatora lub inną osobę wyznaczoną przez
Kierownika zlecającą pracę.
Zezwolenie wydawane jest jako jednorazowe na czas trwania prac i ważne jest przez okres
jednej zmiany, lecz nie dłużej niż 12 godzin. Po wygaśnięciu zezwolenia jest ono
przechowywane na wydziale, który je wystawił przez okres 12 miesięcy.
Zezwolenie wystawiane jest w 2 egzemplarzach: 1 dla wykonawcy i 1 egzemplarz dla
zlecającego prace.
Osoby wykonujące inne czynności w rejonie prowadzonych prac nierutynowych, muszą zostać
poinformowane przez osobę nadzorującą wskazaną w zezwoleniu o realizowanych w pobliżu
zadaniach nierutynowych i o potencjalnych zagrożeniach, które mogą wystąpić podczas
wykonywania prac nierutynowych.
Wystawienie zezwolenia na wykonanie prac nierutynowych nie zastępuje innych typów
zezwoleń, jeżeli są one wymagane.
Po zakończeniu pracy nierutynowej, należy rozważyć czy na podstawie wystawionego
zezwolenia na prace nierutynowe oraz doświadczeń wynikających z przebiegu pracy, istnieje
uzasadniona potrzeba opracowania procedury, ze względu na możliwość ponownego
przeprowadzenia prac o tym samym charakterze.
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XXVI.

PRACE ZWIĄZANE Z OTWARCIEM WŁAZÓW INSTALACJI
O POTENCJALNYM ZAGROŻENIU GORĄCYMI GAZAMI
SPALINOWYMI, LOTNYMI POPIOŁAMI, ŻUŻLEM,
PIASKIEM, SIARCZANEM SODU LUB WAPNEM.
26.1. DEFINICJA
26.1.1.






Kontrola dostępu do włazów instalacji o potencjalnym zagrożeniu gorącymi gazami
spalinowymi, lotnymi popiołami, żużlem, piaskiem, siarczanem sodu lub wapnem dotyczy
następujących urządzeń
Kotły węglowe
a. leje elektrofiltrów kotłów węglowych,
b. lej pod podgrzewaczami wody poz. 14m;
Kocioł korowy
a. lej elektrofiltru,
b. lej pod rurami międzywalczakowymi,
c. lej pod podgrzewaczem wody,
d. multicyklon,
e. właz wyczystki pod złożem kotła korowego;
Kocioł sodowy
a. lej pod walczakiem,
b. leje pod podgrzewaczami wody;
Piec wapienniczy
a. wyczystki na przenośnikach kubełkowych wapna poz. 0,00m + na dachu hali kaustyzacji,
b. komora leja elektrofiltru pieca obrotowego.

26.2. OZNAKOWANIE
26.2.1.

Wszystkie włazy instalacji o potencjalnym zagrożeniu gorącymi gazami spalinowymi, lotnymi
popiołami, żużlem, piaskiem, siarczanem sodu lub wapnem są oznakowane znakiem
ostrzegawczym pokazanym poniżej.

26.3. ZEZWOLENIE NA OTWARCIE WŁAZÓW
26.3.1.

Rozpoczęcie prac związanych z otwarciem włazów w związku z przeglądem lub czyszczeniem
w/w instalacji z zewnątrz jest możliwe wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia - wzór
zał. nr 47 do PO 03/01 IO BHP. Jeżeli po otwarciu włazu okazałoby się, że istnieje potrzeba
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26.3.2.









26.3.3.
26.3.4.

26.3.5.

26.3.6.

wejścia do przestrzeni zamkniętej (kotła, elektrofiltru) należy wystawić dodatkowo zezwolenie
na wykonanie prac w przestrzeni zamkniętej.
Warunkiem przystąpienia do prac jest:
zapoznanie pracowników wykonujących zadanie z Procedurą bezpiecznego prowadzenia prac
dla określonej instalacji,
wyposażenie w środki ochrony indywidualnej: ognioodporne metalizowane kombinezony,
kaptury, rękawice, okrycia stóp oraz obuwie ochronne, kamizelki chłodzące, koszulę z długim
rękawem i spodnie z naturalnych włókien,
przeszkolenie z zasad właściwego ich użycia,
zapewnienie środków komunikacji z operatorem prowadzącym na sterowni,
wyposażenie w odpowiednie narzędzia pracy,
zabezpieczenie miejsca pracy zgodnie z ustaleniami Procedury,
wyznaczenie dróg ewakuacyjnych,
zapewnienie dostępu do natrysków bezpieczeństwa,
prace muszą być prowadzone przez minimum dwie osoby.
Spełnienie warunków bezpiecznego wykonania pracy jest potwierdzane podpisem przez osoby
wskazane w pkt. 9 zezwolenia.
Zezwolenie wystawia prowadzący z oddziału, na którym prowadzone są prace. Zezwolenie jest
ważne po zatwierdzaniu przez Kierownika Wydziału/Oddziału lub osoby przez nich
upoważnione.
Zezwolenie jest wydawane na wykonanie prac, jako jednorazowe i ważne jest przez jedną
zmianą, lecz nie dłużej niż 12 godzin. W przypadku kontynuowania prac na następnej zmianie
przez nowy zespół ludzi wydane musi być nowe zezwolenie.
Po wygaśnięciu ważności, zezwolenie przechowywane jest przez okres 12 miesięcy.
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INFORMACJE DODATKOWE
A. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA PIESZYCH
A.2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA PIESZYCH
A.2.1. Dojście do obiektu, w którym prowadzone są prace odbywa się drogami komunikacyjnymi
wyznaczonymi przez gospodarza obiektu.
A.2.2 Zabrania się przechodzenia przez hale innych obiektów produkcyjnych i pomocniczych.
A.2.3. Wewnątrz obiektów produkcyjnych, magazynowych poruszać się należy wyłącznie po ścieżkach
komunikacji wewnętrznej, zachowując ostrożność.

B. WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE
B.1 WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE DROGOWYM
B.1.1

B.1.2

B.1.3

B.1.4

B.1.5
B.1.6

B.1.7
B.1.8

Osoby kierujące na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o. sprzętem transportowym napędzanym silnikami,
w szczególności: wózkami jezdniowymi podnośnikowymi niezależnie od rodzaju napędu i osprzętu,
wózkami unoszącymi i naładownymi (platformowymi), sprzętem ciężkim (ciągniki, ładowarki,
koparki, spychacze i żurawie przeładunkowe do drewna) oraz podestami ruchomymi, poza
uprawnieniami do ich prowadzenia muszą uzyskać imienne, wewnętrzne „zezwolenie” .
Zezwolenie(-a) wydaje pracownik Wydziału Transportu Zakładowego po przedstawieniu uprawnień
wydanych na podstawie przepisów krajowych, na okres 12 miesięcy.
Zezwolenie może zostać cofnięte przez wydającego w przypadku stwierdzenia, że kierowca nie
przestrzega zasad bezpiecznej eksploatacji, a w szczególności, gdy spowodował zagrożenie dla
zdrowia lub życia ludzi. Zezwolenie będzie również cofnięte w przypadku orzeczenia lekarza o
utracie zdrowia uniemożliwiającej kierowanie sprzętem.
Każde w/w urządzenie powinno posiadać deklarację zgodności „CE” oraz oryginalną instrukcję
obsługi dostępną dla obsługującego. W przypadku pojazdów podlegających pod dozór techniczny
konieczne jest posiadanie aktualnej decyzji UDT o dopuszczeniu sprzętu do eksploatacji.
Wszystkie urządzenia (z wyjątkiem wózków prowadzonych) powinny posiadać osłony
zabezpieczające operatora przed zagrożeniem ze strony ładunku oraz pasy bezpieczeństwa. Osprzęt
podnoszący i przenoszący musi posiadać informację o dopuszczalnym udźwigu.
Każdy sprzęt transportowy musi posiadać czytelną tabliczkę znamionową oraz oznaczenie
umożliwiające jego identyfikację (np. symbol wydziału lub firmy, numer inwentarzowy).
Wszystkie pojazdy muszą posiadać ostrzegawcze sygnały dźwiękowe przewyższające poziom hałasu
otoczenia, oświetlenie wymagane w miejscu pracy lub ruchu drogowym. Pojazdy poruszające się w
halach muszą być dodatkowo wyposażone w migające światło ostrzegawcze (kogut). Wszystkie
pojazdy muszą posiadać dźwiękową sygnalizację cofania.
Układ sterowania sprzętem zmotoryzowanym musi posiadać zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez osoby niepowołane (stacyjka i kluczyk).
Na całym terenie MM Kwidzyn sp. z o.o. obowiązuje:
 ograniczenie prędkości do 30km/h,
 obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa,
 jazda z włączonymi światłami,
 zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz zestawów głośnomówiących i
słuchawkowych podczas jazdy,
 parkowanie wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
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W przypadku konieczności zamknięcia fragmentu lub całości drogi, fakt ten należy zgłosić do
pracowników Wydziału Transportu Zakładowego.
B.1.10 Przed rozpoczęciem pracy operator sprzętu zobowiązany jest sprawdzić mechanizmy decydujące o
bezpieczeństwie potwierdzając to wypełnieniem Arkusza Kontroli Przeglądu Dziennego.
B.1.11 Niedopuszczalna jest eksploatacja pojazdu niesprawnego.
B.1.12 W czasie pracy obowiązują następujące zasady:
 w wózkach podnośnikowych bez zamkniętej kabiny należy stosować ochronę głowy,
 pasy bezpieczeństwa należy stosować we wszystkich wózkach wyposażonych w takie
zabezpieczenie,
 zabronione jest przewożenie osób na wózkach i przyczepach, jeżeli nie zostały do tego celu
specjalnie przystosowane przez producenta,
 nie wolno unosić, przewozić ładunków niezabezpieczonych lub niestabilnych,
 nie wolno wysoko unosić luźno ułożonych ładunków jeżeli wystają ponad kratę ochronną,
 zabrania się przewożenia ładunków przekraczających maksymalną ładowność, udźwig wózka
lub jego osprzętu,
 w czasie transportu należy zwrócić szczególną uwagę na nośność podłoża, po którym jeździ
pojazd, ramp, dźwigów towarowych (wind) oraz szerokość i wysokość bram,
 operatorzy zobowiązani są do przestrzegania zasady poruszania się z bezpieczną prędkością, tzn.
z prędkością umożliwiającą panowanie nad pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie w każdej
sytuacji, jaką może stworzyć ruch pojazdów i pieszych,
 w miejscach krzyżowania ruchu pieszego i kołowego, przy przejazdach przez bramy, miejscach
przebywania pracowników, prędkość musi zostać zredukowana, a w razie potrzeby pojazd
należy zatrzymać. Szczególną ostrożność należy zachować w pobliżu wyznaczonych dróg dla
pieszych, zabronione jest wjeżdżanie, gdy znajdują się na nich piesi. Przy dojeżdżaniu do
skrzyżowań z ograniczoną widocznością należy używać sygnałów dźwiękowych,
 podnoszenie osób za pomocą wózków podnośnikowych jest zabronione, wyjątkiem jest
odpowiednia decyzja pisemna UDT zmieniająca przeznaczenie wózka lub wyraźne zezwolenie
producenta określone w instrukcji obsługi,
 podnoszenie ładunku za pomocą dwóch lub więcej wózków jest zabronione, wyjątkiem jest
praca na podstawie instrukcji zatwierdzonej przez UDT,
 używanie wózków spalinowych z silnikiem wysokoprężnym lub napędzanych gazem w
pomieszczeniach zamkniętych jest dopuszczalne, pod warunkiem, że substancje szkodliwe
wydalane z silnika nie spowodują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji
szkodliwych w powietrzu,
 należy zwrócić szczególną uwagę przy przejeżdżaniu przez przejazdy kolejowe,
 przy ograniczonej widoczności, przy wyjeździe zza przeszkód operator powinien korzystać z
pomocy osoby podającej sygnały do wykonania ruchu w kierunkach niewidocznych dla
operatora.
B.1.9

B.2. WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM
B.2.1
B.2.2

B.2.3
B.2.4

Na torowiskach bocznicy kolejowej obowiązuje wszystkie osoby bezwzględny nakaz noszenia
kamizelek odblaskowych lub odzieży odblaskowej, obuwia roboczego, kasku.
Osoby nieprzeszkolone z zakresu zasad bezpieczeństwa na torowiskach mogą przechodzić jedynie
przez przejazdy kolejowe i wyznaczone przejścia. Przechodząc przez przejazd kolejowy należy
upewnić się czy nie nadjeżdża lokomotywa, skład manewrowy lub inny tabor.
Chodzenie po torach bocznicowych pracownikom niezatrudnionym przez Oddział Transportu
Kolejowego jest zabronione.
Każdorazowa konieczność wejścia na torowiska osób lub firm postronnych powinna być uprzednio
uzgodniona z Dyżurnym Ruchu w budynku Nastawni kolejowej.
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B. 2.5 Firma bądź osoby prowadzące prace na torach czynnych zobligowane są zgłosić Dyżurnemu Ruchu
pod nr. tel. 8180 zamiar rozpoczęcia prac i uzyskać zgodę na rozpoczęcie prowadzenia prac. Osoba
delegująca pracowników do prac w rejonie torów czynnych ma obowiązek wyznaczyć sygnalistę,
którego wyłącznym zadaniem jest obserwowanie i ostrzeganie przed zbliżającym się pociągiem lub
innym pojazdem trakcyjnym mogącym stwarzać zagrożenie dla pracowników. Sygnalista musi być
wyposażony w gwizdek ustny w celu wydania sygnału ostrzegawczego. Sygnalista pozostaje w
kontakcie telefonicznym z Dyżurnym Ruchu, oraz ma obowiązek reagować i wykonywać wszystkie
polecenia Dyżurnego Ruchu. Sygnalista zobowiązany jest zgłosić zakończenie prac do Dyżurnego
Ruchu.
B.2.6 Czynności przy zgłaszaniu prac na torach czynnych:
 Dyżurny Ruchu jest zobligowany do wpisu firmy do „Rejestru prac prowadzonych przez firmy
zewnętrzne”.
 Dyżurny Ruchu dokonuje zapisu na „Tablicy informacyjnej o prowadzonych pracach”
informacji o prowadzonych pracach na torach czynnych.
 Po otrzymaniu zgłoszenia Dyżurny Ruchu jest zobligowany do poinformowania sygnalisty o
przewidywanych jazdach manewrowych po torze, na którym prowadzone są prace oraz po torach
sąsiednich.
 Dyżurny Ruchu zobligowany jest do poinformowania sygnalisty każdorazowo o wjeździe na
tory na którym prowadzone są prace.
 Dyżurny Ruchu po zgłoszeniu zakończenia prac dokonuje zamknięcia zapisów w „Rejestrze prac
prowadzonych przez firmy zewnętrzne” i usunięcia zapisu z „Tablicy informacyjnej o
prowadzonych pracach”.
B. 2.7 Zabrania się przechodzenia przez tory tuż przed nadjeżdżającym taborem kolejowym jak również
bezpośrednio za nim.
B.2.8 Przed przejściem przez tory należy sprawdzić, czy nie ma przeszkód do przejścia i przechodzić przez
tory prostopadle do ich osi. Nie wolno przechodzić po główkach szyn.
B.2.9 Przy przechodzeniu przez tory zastawione taborem należy korzystać z pomostów hamulcowych,
przerw między stojącymi wagonami o ile odległość między nimi wynosi co najmniej 20 m lub obejść
stojący tabor przechodząc przez tor w odległości co najmniej 10 m od ostatniego pojazdu.
B.2.10 Nie wolno przechodzić pod taborem, po zderzakach i sprzęgach wagonów.
B.2.11 Nie wolno przebywać na międzytorzu w czasie przejazdu wagonów po obu torach, jeżeli odległość
między osiami tych torów jest mniejsza niż 5 m.
B.2.13 Należy unikać chodzenia po rozjazdach, a szczególnie przy ześrodkowanym nastawianiu. W
przypadku koniecznej potrzeby przejścia przez rozjazd kolejowy nie wolno stawiać stopy na nim oraz
na pozostałych elementach infrastruktury tj. na główkach szyn, pomiędzy iglicą i opornicą, oraz na
innych ruchomych częściach rozjazdu kolejowego i jego napędu elektrycznego.
B.2.14 Nie wolno przechodzić między torem kolejowym, po którym dokonywane są manewry, a rampami,
magazynami, wagami itp. obiektami przylegającymi do tego toru.
B.2.15 Nie wolno stać lub chodzić po materiałach zgromadzonych na międzytorzach do wymiany
nawierzchni względnie budowy urządzeń oraz po materiałach i przedmiotach pozostałych po
dokonywanych robotach, jak również po kopcach śniegu, lodu, piasku, żwiru, kamieni itp.
B.2.16 Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach robót z uwagi na możliwość występowania
niezabezpieczonych wykopów ziemnych.
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C. OCHRONA ŚRODOWISKA
Firma MM Kwidzyn sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania środowiskowego w oparciu o uregulowania
normy PN-EN ISO 14001 oraz system zarządzania energią wg ISO 50001:2018.
Działalność gospodarcza MM Kwidzyn sp. z o.o. wywiera różnoraki wpływ na środowisko, co zostało
szczegółowo przeanalizowane i w wyniku tej analizy opracowano wykaz aspektów środowiskowych
związanych z działalnością Zakładu. Uwzględniona została także działalność firm zewnętrznych
współpracujących na stałe, lub świadczących usługi. W ramach zarządzania energią MM Kwidzyn sp. z o.o.
stale pracuje nad poprawą wyniku energetycznego. Dla wyznaczonych obszarów ZWE zostały określone cele
i szczegółowe cele energetyczne wraz z planami działań.
Do znaczących aspektów zostały między innymi zaliczone: emisje do powietrza, zużycie wody
technologicznej, odprowadzanie zanieczyszczeń ze ściekami, powstawanie odpadów, potencjalne możliwości
zaistnienia pożarów, możliwość skażenia gruntu, potencjalne zagrożenia związane ze stosowaniem substancji
niebezpiecznych.
Oczekujemy od pracowników firm zewnętrznych świadczących usługi na nasze zlecenie- współdziałania.
Ponadto, od dostawców oczekujemy świadomego korzystania z mediów energetycznych wykorzystywanych
podczas świadczenia usług dla naszej organizacji. Dostawcy powinni wiedzieć od czego zależy zużycie
energii i jak optymalnie nią zarządzać, aby efekty z tytułu prowadzonej działalności były jak najmniej
dotkliwe dla środowiska naturalnego. Dostawcy powinni czynić starania aby realizowane przez nich procesy
odbywały się przy możliwie najniższym zapotrzebowaniu na energię, w tym dążyć do budowania przewagi
konkurencyjnej poprzez optymalne jej zużycie. W miarę możliwości dostawcy powinni promować
zakupywanie energooszczędnych maszyn i urządzeń oraz poprawiać swój wynik energetycznych poprzez
właściwe ich użytkowanie.

Ochrona środowiska jest naszą wspólną sprawą.
Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady, których należy przestrzegać.
C.1.

C.2.

C.3.

Dobrze rozpoznaj teren, na który będziesz wykonywał prace. Gospodarz obiektu zapozna Was,
odpowiednio do zadania, z potencjalnymi zagrożeniami dla środowiska, związanymi z realizowanym
zakresem prac. Szczególnie starannie należy wykonywać prace, podczas których może dojść do
pogorszenia wyników w stosunku do znaczących aspektów środowiskowych i generowania straty energii
wskutek nieracjonalnego jej zużycia.
Oczekujemy dobrego i terminowego wykonania zleconej pracy w sposób bezpieczny dla ludzi i
środowiska oraz uwzględniając racjonalne zużycie energii.
Przeanalizuj, jakie odpady powstaną w czasie wykonywania zleconej Ci pracy.
Zakład posiada szczegółowe uregulowania dotyczące postępowania z odpadami. Ustal ze zleceniodawcą,
kto jest wytwórcą odpadu powstałego w wyniku prowadzonych prac (Protokół uzgodnień) i jakie powinno
być dalsze z nim postępowanie, czy jako Wytwórca odpadu Twoja Firma sama będzie dokonywać
dalszego zagospodarowania (ustal warunki wywozu odpadu z terenu MM Kwidzyn sp. z o.o., pamiętając
o konieczności zewidencjonowania odpadów w krajowym systemie BDO), czy w przypadku, gdy
wytwórcą będzie MM Kwidzyn sp. z o.o. – Twoja Firma zostanie zobligowana do dostarczenia odpadu
w miejsce czasowego magazynowania odpadu na terenie Zakładu (ustal możliwości dostarczenia odpadu
w dogodnych terminach oraz wszelkie niezbędne dokumenty, które Twoja Firma będzie musiała okazać
w miejscu zbierania odpadów na terenie Zakładu).
W Zakładzie istnieje obowiązek segregacji odpadów. Wytwórca odpadów jest zobowiązany do ich
zagospodarowania wg Protokołu uzgodnień.
W poszczególnych rejonach znajdują się oznakowane pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów
komunalnych niepowstających w wyniku prac remontowych (np. butelki po napojach) będących
surowcami wtórnymi. Opakowania zanieczyszczone żywnością (np. tacki styropianowe czy talerzyki
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kartonowe) nie są surowcami wtórnymi i powinny być usuwane jako odpady komunalne zmieszane (ustal
ze Zleceniodawcą sposób pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych).
C.4.
Pamiętaj o przepisach przeciwpożarowych. Powstanie pożaru to nie tylko zagrożenie dla ludzi,
zatrzymanie produkcji, ale także zagrożenie skażenia terenu, wysokiej emisji gazów do powietrza itp. W
poszczególnych rejonach MM Kwidzyn sp. z o.o. jest rozlokowany podręczny sprzęt gaśniczy i
ratowniczy. Nie wahaj się go użyć, gdy zajdzie potrzeba.
C.5.
Bez zgody gospodarza rejonu nie wolno do kanalizacji kierować żadnych substancji odpadowych, resztek
farb, olejów itp. Szczególną uwagę należy zwracać na tereny w pobliżu kanalizacji deszczowej. Wszelkie
skażenie gruntu w tym rejonie np. rozlanym olejem, to możliwość przedostania się zanieczyszczenia do
rzeki Liwy.
Jeżeli mimo środków ostrożności powstało zagrożenie dla środowiska – natychmiast alarmuj o powyższym
pracowników nadzoru lub obsługi w danym rejonie. Wspólne, szybkie działanie pozwoli ograniczyć negatywne
skutki dla środowiska.

D. WYMOGI W ZAKRESIE ZACHOWANIA HIGIENY W
OBIEKTACH PRODUKCYJNYCH I MAGAZYNOWYCH
TEKTUR ORAZ PAPIERU PAKOWEGO IPack
PRZEZNACZONYCH DO PAKOWANIA ŻYWNOŚCI
Z związku z przeznaczeniem tektur powlekanych oraz papieru pakowego IPack do kontaktu z żywnością, w
Zakładzie obowiązuje procedura (PS-36) Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna, regulująca wymogi w
zakresie bezpieczeństwa higienicznego przy produkcji, przetwarzaniu, magazynowaniu oraz transporcie
produktu. Przestrzeganie tych zasad w obrębie instalacji produkcyjnych i magazynowych tektur powlekanych
dotyczy również pracowników firm remontowych i utrzymania ruchu. Z wymogami Dobrych praktyk
produkcyjnych i higienicznych, pracownicy firm zewnętrznych zapoznawani są podczas instruktażu obiektowego.
D.1.

W rejonach instalacji produkcyjnych i magazynowych w szczególności należy:
 na bieżąco usuwać odpady powstałe przy prowadzeniu prac w tym: końcówki elektrod, zużyte
śruby, podkładki, opiłki, smary, piasek, kurz, itp.;
 wentylować pomieszczenia przy prowadzeniu prac spawalniczych oraz używaniu farb i
lakierów, żywic itp.);
 stosować czystą odzież roboczą;
 myć ręce po wizycie w toalecie.

D.2.

Zabronione jest:
 spożywanie posiłków w miejscach kontaktu z produktami (dotyczy to również słodyczy, gumy
do żucia);
 wnoszenie na hale produkcyjne, magazynowe rzeczy osobistych (odzieży, obuwia);
 obowiązuje zakaz stosowania przedmiotów ze szkła i twardego plastiku (m. innymi napojów w
szklanych butelkach).
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E. ZASADY DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH Z INSTRUKCJI
ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY DLA CAŁEGO
ZAKŁADU
6.9. Zasady ogólne związane z dopuszczeniem do pracy firm zewnętrznych:
1) Za firmy zewnętrzne uznaje się pracowników nie zatrudnionych w zakładzie MM Kwidzyn sp. z
o.o..

2) Wszystkie firmy zewnętrzne obowiązuje pisemne zgłoszenie rozpoczęcia prac w pomieszczeniach
3)

4)

5)
6)

7)
8)

sterowniczych wydziałów / oddziałów zakładu MM Kwidzyn sp. z o.o..
Wszyscy pracownicy firm zewnętrznych, wykonujący prace eksploatacyjne przy urządzeniach
energetycznych muszą posiadać odpowiednie uprawnienia energetyczne, zgodnie z
Rozporządzeniem ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U.
2019, poz. 1830).
Wszystkie firmy zewnętrzne wykonujące pracę o wysokim ryzyku (prace szczególnie niebezpieczne)
bądź inne prace ale wykonywane w rejonach produkcyjnych o wysokim zagrożeniu, zobowiązane
są do wypełnienia protokołu uzgodnień bhp z koordynatorem bhp ds. wykonawców przed
przystąpieniem do tych prac.
Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
przez firmy zewnętrzne bez uzgodnienia zakresu wykonywania tych prac z poleceniodawcą z
danego wydziału / oddziału.
Pracownicy firm zewnętrznych, jak również pracownicy MM Kwidzyn sp. z o.o., mogą wykonywać
pracę na dwóch poziomach równolegle pod warunkiem:
 przesunięcia stanowisk pracy względem siebie o co najmniej 5m,
 wykonania pełnego zabezpieczenia nad poniższym stanowiskiem pracy, które będzie
zabezpieczało pracowników tam pracujących przed spadnięciem elementów konstrukcyjnych,
narzędzi oraz innych przedmiotów.
Pracownicy firm zewnętrznych, wykonujący prace na terenie zakładu MM Kwidzyn sp. z o.o. są
zobowiązani do przestrzegania uregulowań zawartych w niniejszej instrukcji których wyciąg
zawarty jest w „Zasadach BHP dla firm zewnętrznych”.
Na terenie obiektów MM Kwidzyn sp. z o.o. dopuszcza się prowadzenie prac z użyciem sprzętu
zmechanizowanego zgodnie z wymogami procedury „PO 09-01 - Transport wewnętrzny w MM
Kwidzyn sp. z o.o.”

6.10.Wystawianie zezwoleń na wykonywanie pracy dla firm zewnętrznych:
1) Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych przez pracowników firm zewnętrznych może

2)
3)
4)
5)

odbywać się tylko na podstawie pisemnego zezwolenia, z wyjątkiem prac, dla których czynności
związane z dopuszczeniem do pracy zostały ustalone w odrębnych umowach (np. pewne zakresy
prac eksploatacyjnych).
Wystawianie pisemnych zezwoleń i dopuszczanie do wykonywania pracy przez pracowników firm
zewnętrznych należy do obowiązków wyznaczonych przez pracodawcę poleceniodawców oraz
dopuszczających z ramienia zakładu MM Kwidzyn sp. z o.o.
W okresie wykonywania prac rozruchowych obowiązek wystawiania pisemnych zezwoleń i
dopuszczenia do pracy spoczywa na wykonawcy rozruchu lub przyszłym użytkowniku, jeżeli
została zawarta między nimi odpowiednia pisemna umowa.
Na czas wykonywania prac remontowych lub modernizacyjnych przy nieczynnych urządzeniach i
instalacjach energetycznych obowiązek wystawiania pisemnych zezwoleń i dopuszczenia do pracy
może być przekazany wykonawcy tych prac o ile określono to w zawartej pisemnej umowie.
W przypadku, gdy zawarto umowę z firmą zewnętrzną na stałą obsługę przekazanych im urządzeń i
instalacji energetycznych, obowiązek określony w pkt 2 może zostać przeniesiony na tę firmę.
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6) Poleceniodawca z ramienia zakładu MM Kwidzyn sp. z o.o. zobowiązany jest wyznaczyć
nadzorującego dla nieuprawnionych pracowników firm zewnętrznych, jeśli wykonują oni
specjalistyczne prace serwisowe na urządzeniach lub instalacjach energetycznych.
Koordynator ds. wykonawców (MMCC) może zostać wyznaczony do tego zadania, pod warunkiem
posiadania odpowiednich uprawnień kwalifikacyjnych.
7) Kierujący zespołem pracowników potwierdza posiadanie odpowiednich uprawnień energetycznych
wpisując ich rodzaj oraz grupę na zezwolenie.
8) Dopuszczający zobowiązany jest do przeprowadzenia udokumentowanego zapoznania pracowników
firmy zewnętrznej z miejscem (strefą) pracy oraz zagrożeniami związanymi z tym miejscem (strefą)
pracy, jak i jej bezpośrednim sąsiedztwem.
7.

Rodzaje prac pomocniczych prowadzonych przy urządzeniach energetycznych:
Na urządzeniach i instalacjach energetycznych oraz w ich pobliżu mogą być wykonywane prace pomocnicze
takie jak:
 prace budowlane (w tym montaż/demontaż rusztowań),
 prace izolacyjne,
 prace malarskie,
 prace porządkowe,
 prace transportowe,
 prace związane z badaniami środowiska pracy,
 prace związane z usuwaniem zakłóceń technologicznych,
 prace mechaniczne wymagające zabezpieczeń CES lub LES, ale nie wymagające wystawiania
zezwoleń na prace szczególnie niebezpieczne,
 prace związane z wykonywaniem czynności technologicznych na maszynie lub urządzeniu, które nie
wpływają na zmianę ich parametrów pracy.
Wykonywanie prac pomocniczych nie wymaga od pracowników posiadania uprawnień kwalifikacyjnych
(energetycznych).
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
do Zasad BHP i Ochrony Środowiska dla firm zewnętrznych
NUMER
ZAŁĄCZNIKA
Załącznik nr 2

NAZWA ZAŁĄCZNIKA
Zgłoszenie wypadku przy pracy

Załącznik nr 3

Protokół zdarzenia potencjalnie wypadkowego

Załącznik nr 4

Podział i oznakowanie filtrów i pochłaniaczy gazowych

Załącznik nr 5

Rejestr rusztowań na obiekcie

Załącznik nr 14

Zezwolenie na wykonywanie prac w przestrzeniach zamkniętych

Załącznik nr 15

Załącznik nr 17

Zmiana kwalifikacji przestrzeni zamkniętej
Wykaz pracowników Firmy wykonujących prace w przestrzeni zamkniętej oraz uzupełnienie do
zezwolenia na pracę przy urządzeniach energetycznych
Kontrola atmosfery w przestrzeni zamkniętej

Załącznik nr 19

Polecenie wykonania pracy

Załącznik nr 20

Zezwolenie na wykonanie prac pożarowo niebezpiecznych

Załącznik nr 23

Książka ruchu urządzeń elektrycznych

Załącznik nr 24

Załącznik nr 25

Przykładowa skrócona karta charakterystyki substancji chemicznej
Ogólne wytyczne regulujące proces tymczasowego przechowywania substancji i mieszanin
chemicznych na wydziałach produkcyjnych oraz ich oznakowania
Książka wejść i wyjść w rejon o potencjalnym zagrożeniu chemicznym i wybuchowym

Załącznik nr 26

Instruktaż ogólny z Zasad BHP w MM Kwidzyn sp. z o.o.

Załącznik nr 27

Załącznik nr 29

Protokół odbioru technicznego rusztowania
Instruktaż obiektowy bhp i ochrony środowiska dla pracowników firm obcych wykonujących
prace w wydziale/oddziale
Rejestr prac prowadzonych przez firmy zewnętrzne

Załącznik nr 30

Wykaz rejonów MM Kwidzyn sp. z o.o. zagrożonych powstaniem atmosfery wybuchowej

Załącznik nr 31

Znaki i tablice bhp

Załącznik nr 32

Formularz kontrolny rozładunku/załadunku substancji niebezpiecznych luzem

Załącznik nr 33

Plan czynności dźwigowych

Załącznik nr 34

Książka obsługi technicznej urządzeń hydraulicznych

Załącznik nr 37

Uzupełnienie do zezwoleń na prace eksploatacyjne

Załącznik nr 42

Wykaz obiektów/rejonów o szczególnym zagrożeniu pożarowym w MM Kwidzyn sp. z o.o

Załącznik nr 43

Zezwolenie na wykonywanie prac na dachach, kominach, masztach
Procedura bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych napędzanych, w tym w rutynowych lub
zakłóconych warunkach
Tabela kar umownych

Załącznik nr 16

Załącznik nr 24a

Załącznik nr 28

Załącznik nr 44
Załącznik nr 45
Załącznik nr 46

Załącznik nr 49

Zezwolenie na wykonanie prac nierutynowych
Zezwolenie na otwarcie włazów: kotłów, lejów elektrofiltrów, pieca wapienniczego, zbiornika
magazynowego wapna palonego, instalacji magazynowania popiołu
Tablice elektryczne

Załącznik nr 53a

Formularz Oceny Ryzyka dla Zadania dla firm zewnętrznych (wersja polskojęzyczna)

Załącznik nr 57

Wymagane zestawy łukoochronnych środków ochrony indywidualnej.

Załącznik nr 58

Wykaz czynności wykonywanych podczas obsługi czynnych urządzeń elektrycznych.

Załącznik nr 47
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Załącznik nr 59

Załącznik SEZ nr 1
Załącznik SEZ nr 2
Załącznik SEZ nr 3
Załącznik SEZ nr 5
Załącznik nr 61
Załącznik nr 62

Zał. nr 1
Załącznik nr 6 do
PS-12
Załącznik nr 15 do
PO 02/01
Załącznik

Procedura Stanu Energii Zerowej w MM Kwidzyn sp. z o.o.

Wykaz zabezpieczeń ZES
Arkusz uzgodnień BHP.
Arkusz blokad ZES.
Wzór protokołu komisyjnego usunięcia blokady.
Zezwolenie na otwieranie instalacji
Instrukcja Zarządzania Bezpieczeństwem Wykonawców

Protokół Uzgodnień BHP
Dziennik Prac remontowych, budowlano-montażowych, rozbiórkowych i realizacji różnych
rodzajów usług prowadzonych na terenie MM Kwidzyn
Wniosek o wydanie przepustki tymczasowej dla Wykonawców - wersja polska
Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych
dla zakładu MM Kwidzyn sp. z o.o.

Załącznik nr 2 do PO 03/01 (wersja 3)

MM Kwidzyn spółka z o. o.
Do użytku wewnętrznego

UL. LOTNICZA 1, 82-500 KWIDZYN
TEL.: +48 55 610 80 00

.....................................................
Wydział/dział

ZGŁOSZENIE
WYPADKU PRZY PRACY
(wypełnia wydział/dział, który dysponował pracownikiem)

Nazwisko i imię ............................................................................................. .......................................................
(data urodzenia)
Adres zamieszkania ......................................................................................................................................................
Zawód wyuczony ..........................................................................................................................................................
Zawód wykonywany ......................................................................................................................................................
(od kiedy pracuje)
Przeszkolenie w zakresie bhp na stanowisku pracy:
-

wstępne, data ...................................................................................................................................................

-

kto udzielił ........................................................................................................................................................

-

ostatnie okresowe, data ...................................................................................................................................

-

kto udzielił ........................................................................................................................................................

Czy posiada ważne badania lekarskie – okresowe:
tak, nie ...........................................................................................................................................................................
(termin następnego badania)
DATA WYPADKU: ....................................... dzień tygodnia ............................................. godzina .............................
Miejsce wypadku ...........................................................................................................................................................
(przy jakich czynnościach – gdzie)
Umiejscowienie uszkodzenia ........................................................................................................................................
(rodzaj obrażeń)
.......................................................................................................................................................................................
Widzialność w miejscu wypadku:

dobra, średnia, słaba, zła
(niepotrzebne skreślić)

Temperatura w momencie i miejscu wypadku .............................. w oC
Czy wypadek zaistniał przy stale wykonywanych czynnościach: tak, nie ...................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(jeśli nie, podać motywy)

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Załącznik nr 2 do PO 03/01 (wersja 3)

Szczegółowy opis wypadku: .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Kto i kiedy udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy? ............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Nazwiska i adresy świadków wypadku:
1. ..........................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................

Przyczyny wypadku wg opinii Kierownictwa:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Zamierzone środki zapobiegawcze, podjęte przez Kierownictwo:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Kwidzyn dn. .........................................

Mistrz zmiany

..................................................
(imię i nazwisko)

Kierownik Wydz./Oddz.

..................................................
(imię i nazwisko)

PROTOKÓŁ ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWEGO nr
Załącznik nr 3 do PO 03/01 (wersja 1)

część I

……….…

Wypełnia pracownik

Wydział/Dział/Oddział

Data/godzina
Opis zdarzenia:

Zgłaszający (imię i nazwisko):

Miejsce zdarzenia

Podpis:

Uwagi bezpośredniego przełożonego:

Data:.................................................. podpis: .............................................
Wypełnia Komisja BHP
część II
Przyczyny zdarzenia:

Lp

Wnioski i zalecenia profilaktyczne:
Odpowiedzialny
Treść wniosku (zalecenia):
za realizację
(imię i nazwisko):

Termin
realizacji:

Potwierdzenie
wykonania:

1
2
3
4
5
6
Wnioski zatwierdził:

Kierownik wydziału/oddziału:
(imię i nazwisko):

Data:

Podpis:

Uwaga: Po zrealizowaniu wszystkich zaleceń profilaktycznych kopię lub skan protokołu z potwierdzeniem
wykonania przekazać do Działu BHP.

MM Kwidzyn sp. z o.o.

Załącznik nr 4 do PO 03/01

Wersja

Podział i oznakowanie filtrów i pochłaniaczy
gazowych

1

Zakres i Oznaczenia
1. Pochłaniacze gazowe:
Barwa wyróżniająca

Typ
A

Zakres
Organiczne gazy i opary

(temperatura wrzenia > 65˚°C)
B

Nieorganiczne gazy i opary

np. chlor, siarkowodór

Klasa

Maks. dopuszczalne stężenie gazu

1
2
3

1000 ml/m3 (0.1 Vol.-%)
5000 ml/m3 (0.5 Vol.-%)
8000 ml/m3 (0.8 Vol.-%)

1
2
3

1000 ml/m3 (0.1 Vol.-%)
5000 ml/m3 (0.5 Vol.-%)
10000 ml/m3 (1.0 Vol.-%)

E

Dwutlenek siarki oraz
kwasowe gazy i opary

1
2
3

1000 ml/m3 (0.1 Vol.-%)
5000 ml/m3 (0.5 Vol.-%)
10000 ml/m3 (1.0 Vol.-%)

K

Amoniak i organiczne
pochodne amoniaku

1
2
3

1000 ml/m3 (0.1 Vol.-%)
5000 ml/m3 (0.5 Vol.-%)
10000 ml/m3 (1.0 Vol.-%)

–

Maksymalny dopuszczalny czas
użycia – 20 minut

–

23 mg/m3 (regulacje lokalne)

NO-P3 Tlenki azotu i cząsteczki

np. NO, NO2, NOX

CO*

Tlenek węgla

*) USTANDARYZOWANE TYLKO OZNACZENIE BARWY I TYP

2. Filtry przeciwpyłowe
Barwa wyróżniająca

Typ
P

Zakres
Cząsteczki stałe (pyły)

Klasa

1
2
3

3. Półmaski przeciwpyłowe
Barwa wyróżniająca

Typ

Zakres
cząstki stałe > 0,001 mm; sprawność >78%.

P

cząstki stałe i /lub krople > 0,0003 mm; sprawność >92%
cząstki stałe i /lub krople > 0,0003 mm sprawność >98%

Klasa

1
2
3

Maks. przenikanie filtra

Max. przenikanie filtra 20%
Max. przenikanie filtra 6%
Max. przenikanie filtra 0.05%

Załącznik nr 5 do PO 03/01
MM Kwidzyn sp. z o.o.

Rejestr rusztowań na obiekcie

Strona
Liczba stron

2

nr strony

1
Wersja 2

REJESTR RUSZTOWAŃ
WYDZ / ODDZ………………………………………………………………………………

Załącznik nr 5 do PO 03/01
MM Kwidzyn sp. z o.o.

LP.

DATA
MONTAŻU
RUSZTOWANIA

MIEJSE
MONTAŻU

Strona

Rejestr rusztowań na obiekcie
FIRMA
STAWIAJĄCA
RUSZTOWANIE

PODPIS
wykonawcy

DATA
DEMONTAŻU
RUSZTOWANIA

PODPIS
wykonawcy

Liczba stron

2

nr strony

2
Wersja 2
UWAGI

Załącznik nr 14 do PO 03/01 (wersja 1)

ZEZWOLENIE NA WYKONANIE
PRAC W PRZESTRZENI ZAMKNIĘTEJ
Nr ...................................
□ PRACA PRZY URZĄDZENIU ENERGETYCZNYM
□ Prace eksploatacyjne □ Prace pomocnicze
1) NAZWA FIRMY WYKONUJĄCEJ PRACĘ: ..............................................................................................
2) REJON PRAC: .................................................................................................................................................
3) DOKŁADNE MIEJSCE PRACY: .................................................................................................................
4) ZAKRES PRACY: ...........................................................................................................................................
5) PRZEWIDYWANY CZAS PRACY: …………. OD GODZ. ………. DO …………. GODZ. ……….
6) WYSTĘPUJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PPOŻ.:
□ Toksyczne chemikalia (np. H₂S, ClO₂)
□ Żrące/drażniące chemikalia (np. NaOH, H₂SO₄, HCl)
□ Materiały palne
□ Instalacja ClO₂, metanolu
□ Instalacja terpentyny
□ Pyły palne
□ Upadek z wysokości
□ Upadek na tym samym poziomie
□ Upadek do wnętrza
□ Atmosfera wybuchowa
□ Nawisy materiału (sypkiego lub stałego)
□ Lej elektrofiltru (gorący pył)
□ Zmagazynowana energia
□ Przepływ materiałów/mediów
□ Spadające elementy
□ Elementy ruchome/wirujące
7) ŚRODKI ZABEZPIECZAJACE:
□ Ochrona głowy
□ Hełm
□ Hełm + pasek podbródkowy
□ Ochrona oczu
□ Okulary ochronne
□ Gogle lub okulary z doszczelnieniem
□ Przyłbica pełnotwarzowa
□ Ochronniki słuchu
□ Odzież specjalistyczna
□ Odzież antyelektrostatyczna
□ Kombinezon/odzież chemoodporna
□ Rękawice chemoodporne
□ Kombinezon przeciwpyłowy
□ Kombinezon chemo-ognioodporny (cfr)
□ Ochrona dróg oddechowych
□ Półmaska przeciwpyłowa
□ Maska pełnotwarzowa z pochłaniaczem
□ Półmaska z pochłaniaczem gazowym

□

□
□
□

Sprzęt asekuracyjny
□ Szelki bezpieczeństwa
□ Szelki bezpieczeństwa z linką asekuracyjną
Miernik wielogazowy
Trójnóg
Inne ……………………………………………………….

8) PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRACY (PO STRONIE OBSŁUGI):
□ Opróżnienie
□ Umycie
□ Przedmuchanie
□ Usunięcie nawisów
□ Wykonanie odcięć zgodnie z procedurą ZES. Numer skrzynki: .....................
□ Wykonanie odcięć zgodnie z procedurą CES
□ Zapewnienie analizy wstępnej przestrzeni
□ Tlen (O₂)
□ Wybuchowość (Ex)
□ Siarkowodór (H₂S)
□ Tlenek węgla (CO)
□ Ditlenek węgla (CO₂)
□ Ditlenek siarki (SO₂)
□ Chlor (Cl₂)
□ Temperatura (wewnątrz przestrzeni)
□ Ze względu na pracę wielu firm w jednej przestrzeni zamkniętej, badania atmosfery będą
odnotowywane na wspólnym Rejestrze kontroli atmosfery dla przestrzeni zamkniętej znajdującym
się przy wejściu do przestrzeni
□ Wydrukować Rejestr kontroli atmosfery dla przestrzeni zamkniętej
□ Inne ......................................................................
9) PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRACY (PO STRONIE WYKONAWCY PRAC):
□ Urządzenia i narzędzia nieiskrzące (EX)
□ Oświetlenie w wykonaniu EX
□ Oświetlenie o napięciu bezpiecznym 24V
□ Transformator separacyjny
□ Wyłącznik różnicowo-prądowy
□ Wentylacja
□ Inne ......................................................................
10) SPOSÓB KOMUNIKACJI:
□ Telefony
□ Radiotelefony
□ Komunikacja głosowa
11) PROCEDURA RATUNKOWA:
Natychmiast powiadomić ZSP - tel. (55) 610 8999
W przypadku istniejącego zagrożenia dla pozostałych osób znajdujących się wewnątrz przestrzeni
zamkniętej, zarządzić ewakuację wszystkich pracowników.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
12) JEŻELI PRACA EKSPLOATACYJNA, ALE NIE WYMAGA WYSTAWIENIA ZEZWOLENIA
NA PRACE PRZY URZĄDZENIU ENERGETYCZNYM – POWÓD:
□ Praca wykonywana jest przez pracowników MM-K na podstawie Instrukcji Eksploatacji
urządzenia energetycznego
□ Inne: …………………………………………………………………………………….

13) POLECENIODAWCA:
Imię i nazwisko: …………………….………… Podpis osoby wystawiającej zezwolenie: ……………….…
14) KONTROLA ANALITYCZNA:
Rodzaj mierzonego czynnika
Tlen (O2)
Wybuchowość (Ex)
Siarkowodór (H2S)
Tlenek węgla (CO)
Ditlenek węgla (CO2)
Ditlenek siarki (SO2)
Chlor (Cl2)
Temperatura
(wewnątrz przestrzeni)

Wartość NDS dla czynników
szkodliwych
od 19,5% do 22.5% obj.
< 10% DGW
NDS: 7 mg/m3
NDS: 23 mg/m3
NDS: 9000 mg/m3
NDS: 1,3 mg/m3
NDS: 0,7 mg/m3

Wyniki pomiarów

≤ 40 0C - jeśli > 40 0C należy określić i wdrożyć
dodatkowe środki bezpieczeństwa (schładzanie,
napoje, przerwy w pracy)

Potwierdzam spełnienie wymagań bezpieczeństwa:
Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

15) DOPUSZCZAJĄCY: ........................................................................................................................................
Przygotowano miejsce pracy zgodnie z zezwoleniem, przeprowadzono instruktaż z zagrożeń
występujących w miejscu pracy i jego sąsiedztwie oraz ze sposobów bezpiecznego wykonania pracy.
Ponadto oświadczam, że ostatnie badanie atmosfery, potwierdzone na rejestrze kontroli atmosfery
(dostępnym przy wejściu do przestrzeni), zostało wykonane w zakresie określonym w zezwoleniu
o godz. …………… i jest ważne do godz. …………….
Jeśli zakres badań atmosfery określony w zezwoleniu jest szerszy niż zakres w rejestrze, należy zlecić
wykonanie badania uzupełniającego.
Podpis: …………………………………….
16) KIERUJĄCY ZESPOŁEM: ............................................................................................................................
Potwierdzam sprawdzenie miejsca pracy i jego przyjęcie oraz przestrzeganie warunków bezpiecznego
prowadzenia prac.
Ponadto oświadczam, że mam świadomość, że możliwe jest wejście i przebywanie w przestrzeni tylko jeśli
rejestr kontroli atmosfery (dostępny przy wejściu do przestrzeni) potwierdza ważność badań atmosfery.
□ Kierujący zespołem posiada odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne grupy .......... o nr ........... .
Podpis: ………………………………
17) OSOBY ASEKURUJĄCE:
Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

18) OSOBY WYKONUJĄCE PRACE:
Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

19) ZAKOŃCZENIE PRAC:
Data i godzina: ………………………………….… Podpis Dopuszczającego: ……………………………

MM Kwidzyn sp. z o.o.

Załącznik nr 15 do PO 03/01

Wersja

Zmiana kwalifikacji przestrzeni zamkniętej

5

Kwidzyn, dnia ........................

ZMIANA KWALIFIKACJI PRZESTRZENI ZAMKNIĘTEJ
dotyczy przestrzeni zamkniętej ………………………......................
1. Ze względu na wprowadzone modyfikację w przestrzeni zamkniętej, które to bezpośrednio
wpływają na zmianę jej pierwotnego charakteru, ustala się, że w niżej wskazanym okresie,
przestrzeń nie spełnia już kryteriów przestrzeni zamkniętej:
Okres obowiązywania zmiany kwalifikacji przestrzeni:
Od dnia .......................... do dnia .............................., w godzinach od ................... do ...................
2. Zmiany charakteru przestrzeni, które wpływają na zmianę jej kwalifikacji:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3. Kontrola toksykologiczna:
Przeprowadzana przez Laboratorium Środowiska Pracy lub Punkty Kontroli Laboratoryjnej:
Nie wymagana
Wymagana (wpisz poniżej rodzaj analiz)
Rodzaj analiz: ………………………………………………………………………………………..…
4. Inne warunki konieczne do bezpiecznego wykonywania prac (np. detektory wielogazowe,
asekurujący itp.):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Akceptacja Kierownika BHP

…………....................................... .……………………………………………………………...
Data
podpis (pieczątka służbowa)

MM Kwidzyn sp. z o.o.

Załącznik nr 16 do PO 03/01

Wersja

Wykaz pracowników Firmy wykonujących prace
w przestrzeni zamkniętej oraz uzupełnienie do zezwolenia na
pracę przy urządzeniach energetycznych

4

Załącznik do zezwolenia na wykonywanie pracy w przestrzeni zamkniętej nr ...................................
Wykaz pracowników Firmy: ……………………………… wykonujących prace
w przestrzeni zamkniętej.
Zakres i rodzaj pracy: …………………………………………………………………………………………
……..…………………..………………………………………………………..………………………..
Pracownik nadzoru wykonawcy prac (Kierujący zespołem)*: Potwierdzam sprawdzenie miejsca pracy i jego przyjęcie
oraz przestrzeganie warunków bezpiecznego prowadzenia prac. Potwierdzam wykonanie ustaleń zawartych w zezwoleniu
oraz przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego podległym pracownikom i przyjmuję obowiązek kierowania
prowadzonymi robotami:
.............................................................................
(Imię i nazwisko, stanowisko)

.....................................................................
podpis

Ponadto, oświadczam, że posiadam odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne grupy ……….... o nr……...…..………*
* - powyższą część wypełnia kierujący zespołem w przypadku, gdy nie podpisał się na zezwoleniu głównym. Jeśli prace
prowadzone są przez kilka zespołów jednej firmy, każdy zespół otrzymuje indywidualnie niniejszy załącznik. Oświadczenie
dot. posiadanych uprawnień wypełnia kierujący zespołem jeśli prace prowadzone są na / w pobliżu urządzenia
energetycznego.

Skład osobowy
(imię i nazwisko)

Data
1.
2.
3.
4.
5.

..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

1.
2.
3.
4.
5.

..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

1.
2.
3.
4.
5.

..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

1.
2.
3.
4.
5.

..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

1.
2.
3.
4.
5.

..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Asekuracja

Nr
zezwolenia
z pkt. 8.7

Potwierdzenie
osoby
Kierującej

MM Kwidzyn sp. z o.o.

Załącznik nr 16 do PO 03/01

Wersja

Wykaz pracowników Firmy wykonujących prace
w przestrzeni zamkniętej oraz uzupełnienie do zezwolenia na
pracę przy urządzeniach energetycznych

4

WAŻNE: Poniższego Uzupełnienia NIE TRZEBA wypełniać w przypadku, gdy**:
Praca wykonywana w wykopie na terenie otwartym (w świetle wykopu brak instalacji energetycznej)
Praca wykonywana jest przez upoważnionych pracowników MM Kwidzyn sp. z o.o. na podstawie Instrukcji Eksploatacji
Przestrzeń zamknięta nie jest częścią urządzenia / zespołu energetycznego
Poniższe Uzupełnienie wypełniane jest na równolegle stosowanym zezwoleniu (nazwa zezwolenia):………………………..............................
Inny powód (określić):……………………………………………………………………………………………………………………………..
** - zaznacza Poleceniodawca

UZUPEŁNIENIE do Zezwolenia na pracę przy urządzeniach energetycznych
Nr…………………. / rok…………………..

1.

Dotyczy zezwolenia:

2.

Przerwy w pracy niewymagające wznowienia pracy (powtórnego dopuszczenia) przez
wyznaczonego pracownika ze strony gospodarza obiektu:
Opis: Są to przerwy w czasie których miejsce/ strefa pracy nie uległa zmianie, nie zostały zmienione lub zlikwidowane blokady
/zabezpieczenia oraz ogólny stan bezpiecznego wykonywania pracy nie został pogorszony. Weryfikuje - kierujący zespołem.

Wznowienie pracy niewymagające powtórnego dopuszczenia

Przerwa w pracy
data

3.

godz.

data

godz.

Czytelny podpis kier. zespołem

Przerwy w pracy wymagające wznowienia pracy (powtórnego dopuszczenia) przez
wyznaczonego pracownika ze strony gospodarza obiektu:
Opis: Są to przerwy trwające dłużej niż 20 min. dla przestrzeni zamkniętych pozostawionych bez asekuracji, jak również takie przerwy, w
czasie których w miejscu/ strefie pracy zmieniają się warunki, zabezpieczenia, blokady oraz ich ogólny stan bezpiecznego wykonywania
pracy mógł został pogorszony. Weryfikuje - kierujący zespołem.

Wznowienie pracy wymagające powtórnego dopuszczenia

Przerwa w pracy
data

godz.

data

godz.

Czytelny podpis kier. zespołem

Czytelny podpis dopuszczającego

4. Opis informujący o braku ponownego dopuszczenia do pracy przez pracownika
wyznaczonego ze strony gospodarza obiektu:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(Należy opisać powody jakie zaistniały lub wpłynęły na to, że praca po przerwie nie może być ponownie wykonywana)

………..………………………………………………………………
Dotyczy tylko pkt. 4 - Podpis wyznaczonego pracownika ze strony gospodarza obiektu

Załącznik nr 17 do PO 03/01 (wersja 1)

Rejestr kontroli atmosfery dla przestrzeni zamkniętej –
.....................................................................
Uwaga: Każde badanie atmosfery zachowuje ważność przez 12 h.
Jeśli podczas pracy badanie straci ważność przerwij pracę i zgłoś ten fakt na sterowni. Wznowienie
pracy będzie możliwe po powtórnym wykonaniu badania atmosfery przez MM-Kwidzyn
Miejsce pobierania
próbki

Rodzaj mierzonego czynnika
Tlen (O2)

19,5%-22.5%

Wybuchowość (Ex)

< 10% DGW

Siarkowodór (H2S)

7 mg/m3

Tlenek węgla (CO)

23 mg/m3

Ditlenek węgla (CO2)

9000 mg/m3

Ditlenek siarki (SO2)

1,3 mg/m3

Chlor (Cl2)

0,7 mg/m3

Data i godzina badania:
Badania atmosfery jest ważne
do godz.

Kryterium / NDS

Wyniki pomiarów

(niepotrzebne skreślić)

Inne gazy (podaj jakie):

NDS:

Temperatura (wewnątrz przestrzeni) ≤ 40 ˚C
- jeśli > 40 ˚C należy określić i wdrożyć dodatkowe środki bezpieczeństwa (schładzanie, napoje, przerwy w pracy)

Potwierdzam spełnienie wymogów bezpieczeństwa:

≤ 0,5NDS / < 10% DGW /

Czytelny podpis:

19,5%<O2 <22,5% (nie dotyczy temperatury)
Czytelny podpis:

Nie potwierdzam spełnienia wymogów bezpieczeństwa:

Miejsce pobierania
próbki

Rodzaj mierzonego czynnika
Tlen (O2)

19,5%-22.5%

Wybuchowość (Ex)

< 10% DGW

Siarkowodór (H2S)

7 mg/m3

Tlenek węgla (CO)

23 mg/m3

Ditlenek węgla (CO2)

9000 mg/m3

Ditlenek siarki (SO2)

1,3 mg/m3

Chlor (Cl2)

0,7 mg/m3

Data i godzina badania:
Badania atmosfery jest ważne
do godz.

Kryterium / NDS

Wyniki pomiarów

(niepotrzebne skreślić)

Inne gazy (podaj jakie):

NDS:

Temperatura (wewnątrz przestrzeni) ≤ 40 ˚C
- jeśli > 40 ˚C należy określić i wdrożyć dodatkowe środki bezpieczeństwa (schładzanie, napoje, przerwy w pracy)

Potwierdzam spełnienie wymogów bezpieczeństwa:

≤ 0,5NDS / < 10% DGW /

Czytelny podpis:

19,5%<O2 <22,5% (nie dotyczy temperatury)
Czytelny podpis:

Nie potwierdzam spełnienia wymogów bezpieczeństwa:

Miejsce pobierania
próbki

Rodzaj mierzonego czynnika
Tlen (O2)

19,5%-22.5%

Wybuchowość (Ex)

< 10% DGW

Siarkowodór (H2S)

7 mg/m3

Tlenek węgla (CO)

23 mg/m3

Ditlenek węgla (CO2)

9000 mg/m3

Ditlenek siarki (SO2)

1,3 mg/m3

Chlor (Cl2)

0,7 mg/m3

Data i godzina badania:
Badania atmosfery jest ważne
do godz.

Kryterium / NDS

Wyniki pomiarów

(niepotrzebne skreślić)

Inne gazy (podaj jakie):

NDS:

Temperatura (wewnątrz przestrzeni) ≤ 40 ˚C
- jeśli > 40 ˚C należy określić i wdrożyć dodatkowe środki bezpieczeństwa (schładzanie, napoje, przerwy w pracy)

Potwierdzam spełnienie wymogów bezpieczeństwa:

≤ 0,5NDS / < 10% DGW /

Czytelny podpis:

19,5%<O2 <22,5% (nie dotyczy temperatury)
Czytelny podpis:

Nie potwierdzam spełnienia wymogów bezpieczeństwa:

Miejsce pobierania
próbki

Rodzaj mierzonego czynnika
Tlen (O2)

19,5%-22.5%

Wybuchowość (Ex)

< 10% DGW

Siarkowodór (H2S)

7 mg/m3

Tlenek węgla (CO)

23 mg/m3

Ditlenek węgla (CO2)

9000 mg/m3

Ditlenek siarki (SO2)

1,3 mg/m3

Chlor (Cl2)

0,7 mg/m3

Data i godzina badania:
Badania atmosfery jest ważne
do godz.

Kryterium / NDS

Wyniki pomiarów

(niepotrzebne skreślić)

Inne gazy (podaj jakie):

NDS:

Temperatura (wewnątrz przestrzeni) ≤ 40 ˚C
- jeśli > 40 ˚C należy określić i wdrożyć dodatkowe środki bezpieczeństwa (schładzanie, napoje, przerwy w pracy)

Potwierdzam spełnienie wymogów bezpieczeństwa:

≤ 0,5NDS / < 10% DGW /

Czytelny podpis:

19,5%<O2 <22,5% (nie dotyczy temperatury)
Czytelny podpis:

Nie potwierdzam spełnienia wymogów bezpieczeństwa:

nazwa zakładu pracy

Załącznik nr 19 do PO 03/01 (wersja 1)

nazwisko i imię poleceniodawcy

Polecenie wykonania pracy
Polecenie nie dotyczy i nie może być wykorzystane do prac pod napięciem

Nr

z dnia

1.Kierującemu zespołem,brygadziście - nadzorującemu - kierownikowi robót
wraz z zespołami i brygadami
nazwisko i imię

1.
2.
3.

nazwiska i imiona kierujących zespołami,brygadzistów,nadzorujacych,łączna ilość w zespole - brygadzie
polecam wykonać następujące prace:

w obiekcie, przy urządzeniach:

2.Planowany termin rozpoczęcia pracy

godz.

3. Planowany termin zakończenia pracy

godz.

4. Koordynujący
nazwisko i imię lub stanowisko

5. Dopuszczający (osoba przygotowująca miejsce pracy i dopuszczająca do pracy)
nazwisko i imię lub stanowisko

6. Środki i warunki bezpiecznego wykonania pracyograniczenia dostępu dla osób niewykwalifikowanych

7.Numery lub oznaczenia załączników

8. Planowane przerwy w czasie pracy
planowany czas przerwy,warunki do spełnienia w czasie przerwy
podpis poleceniodawcy

9. Zmiany w poleceniu

data

podpis poleceniodawcy

Załącznik nr 20 do PO 03/01 (wersja 1)

ZEZWOLENIE NA WYKONANIE
PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH
Nr ...................................
□ PRACA PRZY URZĄDZENIU ENERGETYCZNYM
□ Prace eksploatacyjne □ Prace pomocnicze
1) NAZWA FIRMY WYKONUJĄCEJ PRACĘ: ..............................................................................................
2) REJON PRAC: .................................................................................................................................................
3) DOKŁADNE MIEJSCE PRACY: .................................................................................................................
4) ZAKRES PRACY: ...........................................................................................................................................
5) PRZEWIDYWANY CZAS PRACY: …………. OD GODZ. ………. DO …………. GODZ. ……….
6) WYSTĘPUJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PPOŻ.:
.............................................................................................................................................................................
7) SPRAWDZENIE MIEJSCA WYKONYWANIA PRACY POD KĄTEM INSTALACJI
TRYSKACZOWEJ PPOŻ.:
□ Instalacja sprawna i włączona
□ Instalacja niesprawna i wyłączona. Uzgodniono inny rodzaj zabezpieczenia miejsca pracy z ZSP.
□ ND (brak instalacji tryskaczowej)
8) PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRACY PRZEZ SŁUŻBY TECHNOLOGICZNE / SŁUŻBY
UTRZYMANIA RUCHU:
□ Oczyszczenie miejsca prac w promieniu min. 10 m z palnych materiałów
□ Zroszenie wodą
□ Zabezpieczenie rejonu poprzez rozwinięty wąż z wodą
□ Kontrola plomb instalacji tryskaczowej
□ Kontrola gaśnic
□ Kontrola hydrantów wewnętrznych
□ Nadzór Zakładowej Służby Ratowniczej z samochodem gaśniczym
□ Zabezpieczenie palnych elementów konstrukcji, izolacji lub pokrycia dachu
9) ZABEZPIECZENIE MIEJSCA SPAWANIA PRZEZ SŁUŻBY WYKONAWCZE:
□ Usunięcie palnych materiałów i/lub elementów w promieniu min 10 m. od miejsca pracy.
□ Zabezpieczenie maszyn, urządzeń, palnych materiałów i/lub elementów w promieniu min 10 m. od
miejsca pracy.
□ Usunięcie lub zabezpieczenie materiałów i elementów po drugiej stronie ściany, przegrody i/lub
osłony.
□ Zapewnienie podręcznego sprzętu gaśniczego w miejscu pracy.
□ Zabezpieczenie miejsca pracy przed przenoszeniem iskier (np. wyekranowanie).
□ Kontrola sprawności technicznej sprzętu do prac.
□ Uszczelnienie otworów w ścianach, stropach, przegrodach i/lub osłonach.
□ Nadzór rejonu w trakcie oraz przez 60 min. od zakończenia prac (w tym niższe poziomy i/lub
sąsiednie pomieszczenia).
10) POMIAR WYBUCHOWOŚCI:
□ Wymagane
□ Niewymagane
Wartość zmierzona: ………………………………………
Imię i nazwisko osoby wykonującej pomiar: …………………….. Podpis: …………………………….

11) JEŻELI PRACA EKSPLOATACYJNA, ALE NIE WYMAGA WYSTAWIENIA ZEZWOLENIA
NA PRACE PRZY URZĄDZENIU ENERGETYCZNYM – POWÓD:
□ Praca wykonywana jest przez pracowników MM-K na podstawie Instrukcji Eksploatacji
urządzenia energetycznego
□ Inne: …………………………………………………………………………………….
12) POLECENIODAWCA:
Imię i nazwisko: …………………….………… Podpis osoby wystawiającej zezwolenie: ……………….…
13) DOPUSZCZAJĄCY: .......................................................................................................................................
Przygotowano miejsce pracy zgodnie z zezwoleniem, przeprowadzono instruktaż z zagrożeń
występujących w miejscu pracy i jego sąsiedztwie oraz ze sposobów bezpiecznego wykonania pracy.
Podpis: …………………………………….
14) KIERUJĄCY ZESPOŁEM: ............................................................................................................................
Potwierdzam sprawdzenie miejsca pracy i jego przyjęcie oraz przestrzeganie warunków bezpiecznego
prowadzenia prac.
□ Kierujący zespołem posiada odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne grupy .......... o nr ..............
Podpis: ………………………………
15) OSOBY ASEKURUJĄCE:
Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

16) OSOBY WYKONUJĄCE PRACE:
Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

17) ZAKOŃCZENIE PRAC:
Data i godzina: ………………………………….… Podpis Dopuszczającego: ……………………………
18) KONTROLA REJONU PROWADZONYCH PRAC PO ZAKOŃCZENIU SPAWANIA:
Imię i nazwisko odpowiedzialnego
Kontrola miejsca pracy
Podpis kontrolującego
za przeprowadzenie kontroli
Przez 60 min.
WYKONAWCA PRAC
po kolejnych 30 min.
po kolejnych 30 min.
po kolejnych 30 min.
po kolejnych 30 min.
po kolejnych 30 min.
□ (wypełnia Dopuszczający) Kontrole nie będą wykonywane i nie będą potwierdzane na tym
zezwoleniu ze względu na przedłużenie prowadzenia prac. Kolejne zezwolenie: nr ……………………..

Załącznik nr 23 do PO 03/01 (wersja 1)

KSIĄŻKA RUCHU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
l.p.

Nazwa urządzenia/
numer napędu

Zlecam zdjęcie
napięcia
Imię, nazwisko
(czytelnie)

Data/
godzina

Zdjąłem napięcie
Imię, nazwisko
(czytelnie)

Data/
godzina

1

2

3

4

5

6

Rozpocząłem prace
na urządzeniu
Imię, nazwisko
(czytelnie)

Data/
godzina

7

8

Zakończyłem prace na urządzeniu
Imię, nazwisko
(czytelnie)

Data/
godzina

Sprawdziłem i
zlecam podanie
napięcia
Imię, nazwisko
(czytelnie)

Data/
godzina

Podałem napięcie
Imię, nazwisko
(czytelnie)

Data/
godzina

Uwagi

9

10

11

12

13

14

15

mechanik

mechanik

elektryk

elektryk

napędowiec

napędowiec

automatyk

automatyk

komputerowiec

komputerowiec

obsługa techn.

obsługa techn.

mechanik

mechanik

elektryk

elektryk

napędowiec

napędowiec

automatyk

automatyk

komputerowiec

komputerowiec

obsługa techn.

obsługa techn.

mechanik

mechanik

elektryk

elektryk

napędowiec

napędowiec

automatyk

automatyk

komputerowiec

komputerowiec

obsługa techn.

obsługa techn.

Instrukcja wypełniania:
Upoważnione do wydawania polecenia w pozycji 3 i 11 są wyłącznie osoby umieszczone w wykazie pracowników upoważnionych do wydawania poleceń w
zakresie wykonania operacji ruchowych. Wykaz pracowników, zatwierdzony przez kierownika wydziału/ oddziału, umieszczony jest na wewnętrznej stronie
okładki Książki.
W przypadku wykonywania prac przez kilka firm w tym samym rejonie, potwierdzającym w rubryce 7, 8, 9 i 10 jest pracownik wyznaczony przez gospodarza
obiektu.
Zabrania się zlecenia podania napięcia, jeżeli rubryki 9 i 10 nie zostały wypełnione.

Załącznik nr 24 do PO 03/01 (wersja 3)

Wyciąg z karty charakterystyki substancji lub mieszaniny chemicznej
I.

Nazwa produktu (sekcja 1 z karty charakterystyki):

Przemysłowy koncentrat myjący BM 11
II. Ocena ryzyka chemicznego:

RYZYKO - MAŁE
OPIS:
Kategoria zagrożenia

Kategoria ryzyka

A

Małe

B

Średnie

C

Duże

D
E

Bardzo duże
Nieakceptowalne

III. Identyfikacja zagrożenia (sekcja 2 z karty charakterystyki):
Piktogramy zagrożenia

Hasło ostrzegawcze

UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia
Zwroty wskazujące środki
ostrożności

H319 – Działa drażniąco na oczy.
P264 – Dokładnie umyć ręce dużą ilością wody z mydłem po użyciu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 – W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są
i można je łatwo usunąć, nadal płukać.
P337+P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

IV. Opis środki pierwszej pomocy (sekcja 4 z karty charakterystyki):
Kontakt z okiem
Przez drogi oddechowe
Przez przewód pokarmowy
Kontakt ze skórą
Inne:

Płukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, zapewnić pomoc lekarza okulisty.
Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, w razie wystąpienia niepokojących
objawów skontaktować się z lekarzem.
Nie prowokować wymiotów, przepłukać usta chłodną wodą, zapewnić pomoc medyczną.
Zdjąć zanieczyszczoną odzież, zmyć skórę dużą ilością wody. W razie wystąpienia
niepokojących objawów, skontaktować się z lekarzem.
N/d

V. Środki ochrony indywidualnej (sekcja 8 z karty charakterystyki):
Ochrona oczu lub twarzy

Okulary ochronne
Ochrona rąk

Ochrona ciała
Inne środki
ochronne skóry
Ochrona dróg oddechowych
Ochrona skóry

Rękawice ochronne do substancji I mieszanin chemicznych
Standardowe ubranie robocze.
N/d
N/d

Pełna karta charakterystyki substancji / mieszaniny chemicznej jest dostępna w wewnętrznym systemie MM Kwidzyn
SharePoint lub u obsługi na sterowniach.

TELEFONY ALARMOWE
Ratownictwo medyczne: +48 55 610 8999
Straż pożarna: +48 55 610 8998

MM Kwidzyn sp. z o.o.
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Ogólne wytyczne regulujące proces tymczasowego przechowywania
substancji i mieszanin chemicznych na wydziałach produkcyjnych
oraz ich oznakowywania
Na wydziałach produkcyjnych występuje częsta potrzeba tymczasowego przechowywania oraz
dozowania substancji lub mieszanin chemicznych z opakowań. Jednocześnie dla lepszej komunikacji
zagrożeń związanej z substancjami i mieszaninami chemicznymi, konieczne jest wprowadzenie
precyzyjnego oznakowania także rurociągów i zbiorników stacjonarnych.
W związku z tym wprowadza się poniższe ogólne wytyczne w celu uregulowania tego procesu na terenie
całego zakładu.

I. Karty charakterystyki:








Każda substancja chemiczna używana na terenie zakładu musi posiadać kartę charakterystyki.
Magazyn techniczny przy dostawie substancji lub mieszanin chemicznych sprawdza, czy
producent danego typu środka chemicznego dokonał aktualizacji karty charakterystyki.
Nowe karty charakterystyki lub zmiany kart charakterystyki wyznaczony pracownik magazynu
technicznego wprowadza do systemu SharePoint w pliku: ogólnozakładowe/karty
charakterystyki - katalog zbiorczy.
W miejscach przechowywania lub dozowania substancji chemicznych, konieczne jest
umieszczenie w widocznym i dostępnym miejscu dla pracowników oraz firm zewnętrznych
karty charakterystyk z oceną ryzyka chemicznego lub wyciągi z karty charakterystyki z oceną
ryzyka chemicznego (wg wzoru z zał. nr 24 z PO 03/01).
W miejscach przechowywania wielu opakowań tego samego rodzaju substancji lub mieszaniny
należy w miejscu łatwo dostępnym i widocznym wywiesić jedną kartę charakterystyki z oceną
ryzyka chemicznego lub wyciąg z tej karty z oceną ryzyka chemicznego (wg wzoru z zał. nr 24
z PO 03/01).

II. Środki ochrony osobistej:

W miejscu dozowania substancji lub mieszaniny chemicznej
należy wskazać wymagany sprzęt ochrony osobistej, który jest
niezbędny podczas wykonywania pracy z tymi środkami
chemicznymi. Wskazanie wymaganego sprzętu powinno być
dokonane na podstawie karty charakterystyki substancji i
mieszanin chemicznych. Informacje te należy przekazać w formie
piktogramów lub przy pomocy umieszczonego w tym rejonie
znaku (Rys. 1) z zaznaczeniem wymaganego sprzętu ochrony
osobistej.

III. Oznakowanie substancji lub mieszanin niebezpiecznych zgodnie z CLP:

Rys. 1
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 Zbiorniki, kadzie z substancjami lub mieszaninami niebezpiecznymi1 należy oznakować
piktogramami ostrzegawczymi (Tab.1) uwzględniając każdy rodzaj zagrożenia wskazany w
karcie charakterystyki oraz umieścić poniżej piktogramów wszystkie opisy zagrożeń np. działa
drażniąco na skórę, itp. (są to zwroty „H”).
OZNAKOWANIE CLP

- Wybuchowe
- Samoreaktywne
- Nadtlenki
organiczne

- Łatwopalne
- Piroforyczne
- Samonagrzewające się
- Samoreaktywne
- Nadtlenki
organiczne

Utleniające

Gazy pod
ciśnieniem

Żrące

Toksyczność
ostra
kat. 1,2,3

- Działanie
mutagenne
- Rakotwórczość
- Działanie
szkodliwie na
rozrodczość

- Drażniące
- Uczulające
- Toksyczność
ostra kat. 4

Stwarzające
zagrożenie dla
środowiska
wodnego

Tab.1
 Pojemniki (np. V1000) z substancjami lub mieszaninami niebezpiecznymi muszą być
oznakowane nazwą substancji lub mieszaniny oraz piktogramami ostrzegawczymi (Tab.1)
uwzględniającymi każdy rodzaj zagrożenia. Opis zagrożeń reprezentowanych przez piktogramy
musi być zawarty w karcie charakterystyki lub wyciągu z karty charakterystyki znajdującym się
w lokalizacji pojemnika z substancją lub mieszaniną niebezpieczną.
 Rurociągi z substancjami lub mieszaninami niebezpiecznymi należy oznakować piktogramami
ostrzegawczymi (Tab.1) uwzględniając każdy rodzaj zagrożenia wskazany w karcie
charakterystyki. Niezbędne jest również umieszczenie tabliczki kierunkowej w odpowiednim
kolorze z nazwą substancji lub mieszaniny oraz z kierunkiem jej przepływu. Informacje te
należy umieszczać w widocznym miejscu szczególnie uwzględniając rejony zaworów lub
złączy rurociągów (Rys.2).
Barwy rozpoznawcze ustalone dla identyfikacji czynników przesyłanych rurociągami:
Rodzaj przesyłanego czynnika
Woda (w stanie ciekłym)2
Para
Oleje i ciecze palne
Gazy (także w stanie skroplonym)

Nazwa barwy
rozpoznawczej

Wzór barwy

zielona
srebrnoszara
brązowa
żółta

Kwasy i zasady

fioletowa

Powietrze

błękitna

Inne ciecze

czarna

 Miejsca takie jak magazynki i szafy chemiczne z substancjami lub mieszaninami
niebezpiecznymi należy oznakować piktogramami ostrzegawczymi (Tab.1) uwzględniając
każdy rodzaj występującego zagrożenia wskazany w karcie charakterystyki lub jednym
piktogramem wskazującym ogólne zagrożenie chemiczne. Wszystkie magazynki i chemiczne
szafy magazynowe należy wyraźnie oznakować napisem „Materiały palne – nie zbliżać się z
ogniem”.

1

2

Substancja lub mieszanina jest uznana za niebezpieczną, jeśli jest opisana przez co najmniej jeden z piktogramów z tabeli 1.
Opis rurociągów z wodą, która nie jest substancją niebezpieczną, ma na celu dopełnienie oznakowania dla wszystkich rurociągów.

MM Kwidzyn sp. z o.o.
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Przechowując substancje i mieszaniny chemiczne w szafach chemicznych należy zwrócić
szczególną uwagą na :
- Poza wyznaczonymi chemicznymi szafami magazynowymi można przechowywać nie więcej
niż 38 l cieczy palnych.
- Nigdy nie należy przechowywać więcej niż 220 l cieczy zapalnych i 450 l cieczy palnych w
pojedynczej chemicznej szafie magazynowej.
- Szafy magazynowe nie wymagają uziemienia, czy stosowania połączeń wyrównawczych.
Wszystkie fabryczne otwory, jeśli są to należy je podłączyć do systemu wentylacyjnego lub
wyciągowego.
 Piktogramy CLP muszą być umieszczone przy tablicach informacyjnych w celu uzupełnienia
informacji, które są podane w języku polskim na zbiornikach i kadziach zgodnie z pkt.19.10 z
PO 03/01 (przykład Rys.3).

Rys.3
 Nad piktogramami należy umieścić słowo sygnałowe: NIEBEZPIECZEŃSTWO (rys.4).

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Rys.4
 Znaki CLP umieszczane na zbiornikach i kadziach powinny mieć wymiary 300x300mm.
 Znaki CLP umieszczane na rurociągach powinny być proporcjonalne do średnicy rurociągu
(lub izolacji rurociągu) i ich wymiar w obu kierunkach powinien wynosić ok. 50% średnicy.
 Wymiary znaków CLP na innych pojemnikach nie mogą być mniejsze od wymiarów podanych
w Tabeli nr 2. Dotyczy to przede wszystkim oznakowań na pojemnikach z zakupywanymi
substancjami i mieszaninami.
Pojemność opakowania
Większa niż 50 l, ale nieprzekraczająca 500 l
Większa niż 500 l

Wymiary każdego piktogramu
(w milimetrach)
Co najmniej 32 x 32
Co najmniej 46 x 46
Tab.2

Korzystając z praktyk 5S dla zastosowanego oznakowania rurociągów i zbiorników można
stworzyć np. dokumentację fotograficzną pomocną w odtwarzaniu oznakowania po pracach
remontowych (Management of change).

MM Kwidzyn sp. z o.o.
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IV. Miejsca/ rejony tymczasowego przechowywania lub dozowania:











Należy wyznaczyć miejsca tymczasowego przechowywania lub dozowania substancji i
mieszanin obojętnych oraz niebezpiecznych.
Wyznaczone miejsca należy zabezpieczyć w sposób fizyczny lub stosując zabezpieczenia
administracyjne (oznakowanie), aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi.
Wyznaczone miejsca tymczasowego przechowywania lub dozowania substancji i mieszanin
palnych nie mogą być zlokalizowane bliżej niż 11 metrów od palarni lub innych źródeł
otwartego ognia.
W celu ograniczenia potencjalnego ryzyka w miejscach tych należy przechowywać ilość
substancji chemicznych niezbędną na max 3 dni typowej pracy linii technologicznej.
W miejscach tymczasowego przechowywania lub składowania cieczy palnych musi znajdować
się podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica) w odległości nie większej niż 3m od tego pomieszczenia
lub rejonu.
W miejscach tymczasowego przechowywania lub składowania substancji i mieszanin
chemicznych znajdujących się wewnątrz budynków, które zawierają substancje trujące lub
toksyczne albo palne muszą być wyposażone w odpowiednią wentylację naturalną lub
mechaniczną, aby zapobiec gromadzeniu się szkodliwych lub wybuchowych gazów (np. należy
zapewnić w takich miejscach wentylację dokonującą wymiany powietrza sześciokrotnie w
ciągu godziny).
Wydziały/oddziały muszą prowadzić wykazy wszystkich substancji i mieszanin chemicznych
również aerozoli, które są używane na obiektach. Wykazy muszą być prowadzone oddzielnie
dla substancji i mieszanin niebezpiecznych oraz dla obojętnych zgodnie z poniższą tabelą:

Tab.3




Wykazy muszą być aktualizowane kwartalnie pod kątem zgodności ze stanem faktycznym
używanych substancji chemicznych na obiekcie oraz po kątem posiadania do nich aktualnych
kart charakterystyki. Zmiany kart charakterystyk muszą być komunikowane odpowiednim
pracownikom.
Należy podzielić środki chemiczne na grupy obejmujące substancje i mieszaniny
nieoddziaływujące ze sobą zgodnie z informacją podaną w sekcji stabilność i reaktywność w
karcie charakterystyki.

MM Kwidzyn sp. z o.o.
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Wszystkie substancje i mieszaniny niebezpieczne oddziaływujące ze sobą należy
przechowywać z zachowaniem odpowiedniego oddzielenia poszczególnych substancji i
mieszanin względem siebie.
Należy zwrócić uwagę na substancje i mieszaniny o niskiej temperaturze zapłonu i w miarę
możliwości zastępować je substancjami i mieszaninami o wysokiej temperaturze zapłonu.
Rejony przechowywania substancji i mieszanin chemicznych nie powinny znajdować się w
odległości dalszej niż 20m w linii poziomej od natrysków bezpieczeństwa.
Wydzielone rejony tymczasowego przechowywania substancji i mieszanin niebezpiecznych
należy zabezpieczyć barierkami od strony komunikacyjnej przed uszkodzeniem mechanicznym
oraz zabezpieczyć rozwiązaniami technicznymi umożliwiającymi wychwycenie potencjalnych
wycieków np. kanałem wychwytowym, murkiem wychwytowym lub wannami elastycznymi
(Rys.5 są to przykłady wanien, po których mogą jeździć wózki transportowe).

Rys.5



Wszystkie substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscach dozowania należy ustawiać na
wannach wychwytowych (Rys.6), regałach z tacą lub wanną wychwytową, możliwe jest również
wyposażanie rejonów w murki wychwytowe (Rys.7).

Wanna wychwytowa - Rys.6




Murek wychwytowy - Rys.7

Wanny, tace, kanały lub murki wychwytowe w momencie rozszczelnienia lub uszkodzenia
pojemnika muszą wychwycić jego 50% zawartości jeśli zlokalizowane są na terenie hal
produkcyjnych lub do 100% zawartości jeśli występują na otwartej przestrzeni.
Wanny, tace, kanały lub murki wychwytowe muszą być co najmniej raz dziennie kontrolowane w
celu obserwacji potencjalnych wycieków.

MM Kwidzyn sp. z o.o.
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Paletopojemniki z substancjami i mieszaninami chemicznymi nie należy piętrować ponad
wysokość jednego paletopojemnika chyba, że zostały one zaprojektowane do piętrowania, w takim
wypadku maksymalna wysokość składowania to dwa paletopojemniki.
Butle ze sprężonym gazem należy składować z dala od skrajnych temperatur ( > 520C), materiałów
palnych, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu, klatek schodowych, okolic wind (chyba że butle
zawierają powietrze oddechowe na potrzeby sytuacji awaryjnych w windach), dróg ewakuacyjnych,
obwodów elektrycznych i miejsc, w których mogą być narażone na uszkodzenia fizyczne (np.
uszkodzenie w wyniku ruchu pojazdów).
Sprężone gazy w miejscu składowania należy oddzielić od innych sprężonych gazów z którymi
mogą wchodzić w niebezpieczne reakcję (np. butle z zapalnymi gazami należy oddzielić od butli z
tlenem lub innych gazów utleniających) zachowując odległość, co najmniej 6 metrów albo stosując
niepalne ścianki o ogniotrwałości na poziomie co najmniej 30 minut wystające na co najmniej 46
cm poza górne i boczne granice składowanego materiału.

Załącznik nr 25 do PO 03/01 (wersja 2)

MM Kwidzyn sp. z o. o.

KSIĄŻKA WEJŚĆ I WYJŚĆ
W REJON O POTENCJALNYM ZAGROŻENIU CHEMICZNYM
I WYBUCHOWYM
WYDZIAŁ/ODDZIAŁ

..............................................................................................................................................................................

ROZPOCZĘTA DNIA .................................................................

ZAKOŃCZONA DNIA .................................................................

Załącznik nr 25 do PO 03/01 (wersja 2)

Podpis osoby
Imię i nazwisko
Lp.

osoby wchodzącej

Nr
Firma
identyfikatora

Data

Data

i godzina

i godzina

Rodzaj i miejsce pracy
wejścia

wyjścia

wychodzącej
Uwagi
(po opuszczeniu
rejonu)

MM Kwidzyn sp. z o.o.

Załącznik nr 26 do PO 03/01

Wersja

Instruktaż ogólny z „Zasad BHP i Ochrony Środowiska
w MM Kwidzyn sp. z o.o.” wraz z potwierdzeniem uprawnień

2

.............................................

.................................................

(miejscowość, data)

(nazwa firmy)

INSTRUKTAŻ OGÓLNY z „ZASAD BHP i OCHRONY ŚRODOWISKA
w MM Kwidzyn sp. z o.o.” wraz z potwierdzeniem uprawnień
DATA SZKOLENIA: ..................................................................................................................................
MIEJSCE I RODZAJ PRACY: ..................................................................................................................

Lp.

Nazwisko i imię

Badania
lekarskie *
Ogólne

Na
wysokości

Rodzaj uprawnień *
Podpis
Spawalnicze

Wózki

Suwnice

Uwagi

Energetyczne

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
*tak/nie
................................................
(imię i nazwisko szkolącego)
Uwaga: przed rozpoczęciem prac listę przeszkolonych osób przesłać Koordynatorowi BHP ds. Wykonawców
MM Kwidzyn sp. z o.o.

Załącznik nr 27 do PO 03/01 (wersja 2)

Kwidzyn, dn. ………………………………….

Protokół odbioru technicznego rusztowania Nr ………
CHARAKTERYSTYKA RUSZTOWANIA
1.

Dokładna lokalizacja rusztowania
2.

Powierzchnia (objętość) rusztowania
3.

Typ rusztowania
4.

Dopuszczalna nośność podestów
roboczych

1,5 kN/m2*

2,0 kN/m2*

2,5 kN/m2*

Inna:

5.

Użytkownik rusztowania
Nazwa firmy

MONTAŻ RUSZTOWANIA
7.

Firma

Wykonawca
montażu
rusztowania
8.

nazwa

Osoba prowadząca
montaż

Dokument na podstawie którego
dokonano montażu

Imię i nazwisko

Nr tel.

DTR systemu rusztowaniowego*

projekt indywidualny*

POMIAR UZIOMU
9.

Rusztowanie uziemione

10.

TAK*

NIE*

Imię nazwisko

podpis

Przeprowadził
Pomiar oporności
uziomu

Wynik pomiaru
ODBIÓR RUSZTOWANIA I DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI

11.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do
odbioru rusztowania

12.

Firma
13.

Data przekazania rusztowania do użytku
14.

Uwagi do stanu rusztowania:
PODPISY OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
15.

Montujący (zg. z pkt. 7)

* - niepotrzebne skreślić

Dokonujący odbioru – PODPIS I PIECZĄTKA (zg. z pkt. 11)

1

REJESTR DZIENNYCH PRZEGLĄDÓW
LP.

DATA

RODZAJ PRZEGLĄDU

1

dzienny* / dekadowy*

2

dzienny* / dekadowy*

3

dzienny* / dekadowy*

4

dzienny* / dekadowy*

5

dzienny* / dekadowy*

6

dzienny* / dekadowy*

7

dzienny* / dekadowy*

8

dzienny* / dekadowy*

9

dzienny* / dekadowy*

10

dzienny* / dekadowy*

11

dzienny* / dekadowy*

12

dzienny* / dekadowy*

13

dzienny* / dekadowy*

14

dzienny* / dekadowy*

15

dzienny* / dekadowy*

16

dzienny* / dekadowy*

17

dzienny* / dekadowy*

18

dzienny* / dekadowy*

19

dzienny* / dekadowy*

20

dzienny* / dekadowy*

21

dzienny* / dekadowy*

22

dzienny* / dekadowy*

23

dzienny* / dekadowy*

24

dzienny* / dekadowy*

25

dzienny* / dekadowy*

26

dzienny* / dekadowy*

27

dzienny* / dekadowy*

28

dzienny* / dekadowy*

29

dzienny* / dekadowy*

30

dzienny* / dekadowy*

31

dzienny* / dekadowy*

32

dzienny* / dekadowy*

33

dzienny* / dekadowy*

34

dzienny* / dekadowy*

PODPIS

UWAGA: DZIENNY PRZEGLĄD WYKONUJE UŻYTKOWNIK RUSZTOWANIA
PRZEGLĄD DEKADOWY WYKONYWANY JEST PRZEZ WYKONAWCĘ RUSZTOWANIA – nie rzadziej
niż raz na 10 dni!

2
* - niepotrzebne skreślić

MM Kwidzyn sp. z o.o.

Załącznik nr 28 do PO 03/01

Wersja

Instruktaż obiektowy BHP i ochrony środowiska dla pracowników
firm obcych wykonujących prace w wydziale/oddziale

2

Kwidzyn, dn..................................
INSTRUKTAŻ OBIEKTOWY BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA PRACOWNIKÓW FIRM OBCYCH WYKONUJĄCYCH PRACE *
W WYDZIALE / ODDZIALE ................................................................
NAZWA FIRMY: ........................................................................................................................................

MIEJSCE I RODZAJ PRACY: ..................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Podpis szkolonego

Uwagi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
................................................
(imię i nazwisko szkolącego)
* instruktaż obejmuje uaktualnienie kart oceny ryzyka do specyfiki rejonu prowadzenia prac.

Załącznik nr 29 do PO 03/01 (wersja 2)

MM Kwidzyn sp. z o.o.

REJESTR PRAC
PROWADZONYCH PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE
WYDZIAŁ/ODDZIAŁ

..............................................................................................................................................................................

ROZPOCZĘTY DNIA .................................................................

ZAKOŃCZONY DNIA .................................................................

Załącznik nr 29 do PO 03/01 (wersja 2)

Lp.

Nazwa firmy

Miejsce pracy
(rejon, nazwa obiektu) oraz
rodzaj prowadzonych prac

Nadzór ze strony
wykonawcy
(kierownik, mistrz,
brygadzista)
/Imię i nazwisko, nr
tel. kontaktowego/

Ilość
osób

Data i godz.
rozpoczęcia
pracy

Czytelny
podpis
mistrza
zmiany

Data i godz.
zakończenia
pracy

Czytelny
podpis
mistrza
zmiany

Uwagi

Załącznik nr 30 do PO 03/01
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Lp.

Symbol
obiektu

Nazwa obiektu

Strefa zagrożenia

1

2

3

4

1.

ZC

Instalacja odzysku i magazynowania surowej terpentyny ze stanowiskiem
załadunku
Wnętrze dekantera terpentyny nad powierzchnią cieczy
Strefa 0
Stanowisko załadunku- wewnątrz cysterny samochodowej/
Strefa 0
kolejowej
Stanowisko załadunku- przyłącza, nalewak
Strefa 1/ Strefa 2
Instalacja NCG/SOG Warzelnia

1.1
1.2

ZC
ZC

1.3

ZC
ZC

2.1

ZC

2.2
2.3

ZC
ZC

2.4

ZC
ZC

Wnętrze zbiornika kondensatu, chłodnicy terpentyny oraz
kondensatora wtórnego
Wewnętrzna przestrzeń rurociągów z NCG/ SOG
Odejścia od płytek bezpieczeństwa do atmosfery/ komina
gazów NCG/SOG
Wnętrze deflegmatora
Zbiornik magazynowy metanolu ze stanowiskiem rozładunku

3.1
3.2
3.3

ZC
ZC
ZC
ZC

Zbiornik magazynowy metanolu- wnętrze zbiornika
Strefa 0
Stanowisko rozładunku metanolu
Strefa 1/Strefa 2
Wnętrze cysterny/ autocysterny nad powierzchnią cieczy
Strefa 0
Instalacja wytwórni dwutlenku chloru (ClO2) i przepompownia ClO2

4.1

ZC

4.2

ZC

4.3

ZC

4.4

ZC

4.5

ZC

Wewnątrz reaktora do produkcji ClO2 i wewnątrz kondensatora
oparów
Instalacja wewnątrz połączeń rurowych oraz wewnątrz zbiornia
zrzutowego ClO2 i zbiornika magazynowego ClO2
Wewnątrz rurociągu odprowadzającego odgazy ClO2 ze
zbiornika zrzutowego/ zbiorników magazynowych do skrubera
nr 1
Wewnętrzna przestrzeń wentylatorów odprowadzających
odgazy ClO2 do atmosfery
Rejon wokół króćców napowietrzających zbiorniki
magazynowe ClO2

2.

3.

4.

ZE

Instalacja gazów NCG z wyparki i SOG z kolumny odpędowej

5.5

ZE

5.6
5.7

ZE

Wewnątrz zbiornika kondensatu brudnego i skażonego
oraz zbiornika uszczelniającego i separatora
Wewnętrzna przestrzeń rurociągów NCG i SOG

5.

ZE

Odejścia od płytek bezpieczeństwa oraz do atmosfery instalacji
NCG/SOG

Strefa 0
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 0

Strefa 0
Strefa 0
Strefa 1
Strefa 1
Strefa 2

Strefa 0
Strefa 1
Strefa 2

Załącznik nr 30 do PO 03/01
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6.

ZE

Zbiornik olejowy mazutu na piecu wapienniczym

6.1

ZE

Strefa 0

6.2

ZE
ZE

Wewnątrz zbiornika oleju opałowego oraz wewnątrz
rurociągu odpowietrzającego do atmosfery
Wyjścia z rurociągu odpowietrzającego do atmosfery
Kociołek do spalania gazów złowonnych

7.1

ZE

Strefa 0

7.2

ZE

Wewnątrz zbiornika kondensatu i wewnętrzna przestrzeń
inżektora parowego
Wewnętrzna przestrzeń kociołka do spalania gazów
złowonnych oraz 1m od krawędzi palnika kociołka
Instalacja gazu ziemnego przy piecu wapienniczym i
przy kotle spalania gazów złowonnych
Wylot z rury upustowej gazu instalacji przy piecu
wapienniczym i KSGZ
Pomieszczenie z silnikiem spalinowym diesla przy piecu
wapienniczym
Nawęglanie (kotłownia)

Strefa 1

Strefa 22
Strefa 20

ZE

Wnętrze podajnika ślimakowego
Wnętrze rur zsypowych do przenośnika ślimakowego do
młyna i wnętrze młynów węglowych
Wywrotnica wagonowa obrotowa

ZE
ZE
ZE

Lej wywrotnicy wagonów pod kratą
Pomieszczenie wózków wygarniających
Przesypy węgla PP-1,PP-2,PP-3,PP-4

Strefa 21
Strefa 22
Strefa 22

12.

ZE

Komora leju zasypu biomasy i nawęglania awaryjnego

Strefa 22

13.

ZE

Wieża przesypowa

Strefa 22

14.

ZE

Galeria nawęglania i zasobniki węgla

Strefa 22

15.
15.1
15.2

ZE
ZE
ZE

15.3

ZE

Gospodarka olejowa- olej opałowy ciężki
Wewnątrz zbiornika oleju opałowego
W promieniu 1,5m od odpowietrzenia zbiornika oleju
opałowego
Wewnątrz tacy olejowej do wysokości krawędzi
owałowania i w promieniu 2m od zbiornika oleju i od
strefy 1 odpowietrzania

7.

8.

ZE

8.1

ZE

9.

ZE

10.

ZE

10.1
10.2

11.
11.1
11.2
11.3

ZE
ZE

Strefa 2

Strefa 2
Strefa 2

Strefa 2

Strefa 0
Strefa 1
Strefa 2
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16.
17.

ZE
ZE

18.

ZE

19.

ZE

20.

PO

20.1

PO

20.2

PO

20.3
21.1

PO
PO
PO

21.2

PO

21.3

PO

21.

Ciąg podawania kory i osadów
Wnętrze dołka załadowczego kory i wnętrze obudowy
przesypu kory PP-1, PP-2, PP-3
Wnętrze zbiornika magazynowego kory z osadem i
zbiornika pośredniego nad powierzchnią surowców
Akumulatorownia

Strefa 22
Strefa 22
Strefa 2

Zbiorniki magazynowe i instalacja transportu pneumatycznego skrobi, układ
dozowania skrobi do warnika
Wewnętrzna przestrzeń autocysterny i rurociągów ze
Strefa 21
skrobią, przesyp skrobi
Wewnętrzna przestrzeń silosu, cyklonu i zbiornika
Strefa 20
wagowego wraz z rękawem odpowietrzającym
Przestrzeń wokół zaworów i rękawa odpowietrzającego
Strefa 22
Instalacja rozładunku arbocelu z big-bagów
Wewnętrzna przestrzeń big-baga oraz
Strefa 22
wewnętrzna przestrzeń rurociągu odchodzącego od
zbiorników oraz rozładowywacza worków do filtra
Strefa 21

P4

Na wejściu i wyjściu z podajnika celkowego, przesypy
wraz z wewnętrzną przestrzenią podajników.
Wewnętrzna przestrzeń zbiornika buforowego,
mieszającego oraz zbiornika na pył pod filtrem i
wewnętrzna przestrzeń filtra
Instalacja dozowania skrobi MP4 i Kuchni Past

22.1

P4

Stanowisko załadowywania big-bagów

Strefa 22

22.2

P4

Strefa 21

22.3

P4

Wewnętrzna przestrzeń rury odpowietrzającej zbiornik
dolny do filtra
Przestrzeń wewnętrzna miksera nad powierzchnią pasty

22.4

P4

Strefa 22

22.5

P4

Wewnętrzna przestrzeń big-baga, zbiornika dolnego i 0,5m
od rękawa odpowietrzającego
Przesyp między podajnikiem bezrdzeniowym górnym a
zbiornikiem wagowym i wewnętrzna przestrzeń zbiornika
wagowego wraz z odpowietrznikiem, przesyp między
podajnikiem ślimakowym i mikserem.
Instalacja skrobi natryskowej
Wewnętrzna przestrzeń Big-Baga oraz w promieniu 0,5m
od rękawa odpowietrzającego zbiornik

Strefa 22

22.

23.
23.1

P4
P4

Strefa 20

Strefa 21

Strefa 21
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Wykaz rejonów MM Kwidzyn sp. z o.o.
zagrożonych powstaniem atmosfery wybuchowej

Strona
Liczba
stron

nr
strony
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4
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24.

CS/ TU

25.
26.
27.
28.
29.

CS
CS
CS
CS
CS

30.

CS

31.

HA

32.

PW

Wewnętrzna przestrzeń przesypu między Big-Bagiem a
podajnikiem ślimakowym, oraz przesyp między
podajnikiem a zbiornikiem.
Wewnętrzna przestrzeń rękawa odpowietrzającego
zbiornik oraz wewnętrzna przestrzeń podajnika
ślimakowego typu”O”
Akumulatorownia w budynkach: WS-3; W-1, pompowni
wody w Korzeniewie
Przepompownia ścieków P1–wnętrze komory mokrej
Przepompownia ścieków P2–wnętrze komory mokrej
Przepompownia ścieków P3–wnętrze komory mokrej
Przepompownia ścieków P4–wnętrze komory mokrej
Przepompownia osadów i ścieków kwaśnych – S-9;
przepompownia odcieków ze stacji odwadniania ścieków
sanitarnych GWS S-15
Komory natleniania UNOX S-11 – wnętrze komór i
rurociągów odpowietrzających z komór oraz otoczenie
zaworów bezpieczeństwa.
Magazyn butli z gazem propan-butan w magazynie
technicznym. Wewnętrzna przestrzeń pomieszczeń nr 3 i
4 oraz 2m na zewnątrz od otworów drzwiowych i
wentylacyjnych.
Stacja zbiornikowa na gaz płynny propan AMERIGAS

33.

PW

Filtr kompaktowy pyłów PKFL

33.1

PW

32.2

PW

33.3
34.1

PW
PW
PW

34.2

PW

34.3

PW
TZ
TZ

Wewnętrzna przestrzeń rurociągu prowadzącego do
Strefa 22
jednostki filtracyjnej i kosza separatora
Wewnętrzna przestrzeń jednostki filtracyjnej wraz z
Strefa 20
podajnikiem łańcuchowym,
Wewnętrzna przestrzeń pojemnika na pył pod jednostką filtracyjną
Filtry pyłu Multistar i Santa Lucia-Pasaban
Wewnętrzna przestrzeń instalacji wyciągowej, separatora i
Strefa 22
wentylatora
Wewnętrzna przestrzeń pojemnika na pył pod jednostką
Strefa 21
filtracyjną
Wewnętrzna przestrzeń jednostki filtracyjnej
Strefa 20
Wydziałowe magazyny butli z gazem propan - butan
Strefa 2
Akumulatorownia „mała” i „duża” –ładowanie
Strefa 2
wózków
Instalacja rozładunku CMC (karboksymetyloceluzozy) Kuchni Past

23.2

P4

23.3

P4

34.

35.
36.
37.

P4

Strefa 21

Strefa 21

Strefa 2
Strefa 2
Strefa 2
Strefa 2
Strefa 2
Strefa 2

Strefa 2

Strefa 2

Strefa 2
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37.1

P4

37.2

P4

37.3
38.

P4
CU

Wewnętrzna przestrzeń Big-Baga oraz w promieniu 0,5m
od rękawa odpowietrzającego zbiornik i od zasypu
ręcznego
Wewnętrzna przestrzeń przesypu, rękawa
odpowietrzającego oraz mieszalnika
Wewnętrzna przestrzeń zbiornika nad Big-Bagiem
Budynek sortowni zrębków-ciąg frakcji drobnej wraz z
dwoma silosami magazynowymi

Strefa 22

Strefa 21
Strefa 20
Strefa 22

Załącznik nr 31 do PO 03/01 (wersja 3)

I. ZNAKI NAKAZU
Nakaz stosowania ochrony
wzroku

Nakaz używania sygnału
dźwiękowego

Nakaz stosowania ochrony
słuchu

Nakaz używania szelek
bezpieczeństwa

Nakaz stosowania ochrony
dróg oddechowych

Nakaz stosowania ochrony
głowy

Ogólny znak nakazu

Nakaz stosowania ochrony
stóp

Nakaz stosowania osłony
nastawnej

Nakaz stosowania osłony
maszyny

Nakaz stosowania osłony
twarzy

Nakaz stosowania ochrony
rąk

II. ZNAKI INFORMACYJNE

Pierwsza pomoc
medyczna

Prysznic do przemywania
oczu

Natrysk bezpieczeństwa

Awaryjne zatrzymanie
urządzenia

Załącznik nr 31 do PO 03/01 (wersja 3)

III. ZNAKI OSTRZEGAWCZE STOSOWANE DO OZNACZANIA OPAKOWAŃ SUBSTANCJI
I MIESZANIN STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE
Piktogramy dla zagrożeń fizykochemicznych

GHS01

GHS02

GHS03

GHS04

GHS05

Piktogramy dla zagrożeń dla zdrowia

GHS05

GHS06

GHS07

GHS08

Piktogramy dla zagrożeń dla środowiska

GHS09
PIKTOGRAMY - ZAGROŻENIE FIZYCZNE (FIZYKOCZEMICZNE)
GHS01

materiały wybuchowe
subst./miesz. samoreaktywne
nadtlenki organiczne

GHS02

łatwopalne (ciecze/gazy/aerozole/ciała stałe)
subst./miesz. samoreaktywne
nadtlenki organiczne
subst./miesz. samonagrzewające się
substancje piroforyczne (stałe/ciekłe)
subst./miesz. które w kontakcie z wodą uwalniają gazy łatwopalne

GHS03

substancje utleniające (gazy/ciecze/ciała stałe)

GHS04

gazy pod ciśnieniem

GHS05

powodujące korozje metali

PIKTOGRAMY - ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA
GHS05

działanie żrące na skórę kat. 1A, 1B, 1C
poważne uszkodzenie oczu

GHS06

toksyczność ostra kat. 1, 2, 3

GHS07

toksyczność ostra kat. 4
działanie drażniące na skórę
działanie uczulające na skórę
działanie drażniące na oczy

Załącznik nr 31 do PO 03/01 (wersja 3)

działanie toksyczne na narządy docelowe przy narażeniu jednorazowym, kat 3

GHS08

działanie mutagenne, działanie szkodliwe na rozrodczość, rakotwórczość (CMR)
działanie toksyczne na narządy docelowe przy narażeniu jednorazowym, kat 1, 2
działanie toksyczne na narządy docelowe przy powtarzanym narażeniu, kat 1, 2
toksyczność przy aspiracji
działanie uczulające na drogi oddechowe

PIKTOGRAMY - ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA
GHS09

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego
- zagrożenie ostre (kategoria zagrożenia 1)
- zagrożenie przewlekłe (kategoria zagrożenia 1, 2, 3)
Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej

IV. ZNAKI OSTRZEGAWCZE STOSOWANE DO OZNACZANIA REJONÓW Z
SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI STWARZAJĄCYMI ZAGROŻENIE

Ogólny znak ostrzegawczy
– niebezpieczeństwo

Uwaga substancje i
mieszaniny utleniające

Uwaga substancje i
mieszaniny wybuchowe

Uwaga substancje i
mieszaniny żrące

Uwaga substancje i
mieszaniny łatwopalne

V POZOSTAŁE ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Uwaga – śliska
nawierzchnia

Ostrzeżenie przed
skażeniem biologicznym

Niebezpieczeństwo
uszkodzenia głowy

Uwaga na urządzenia do
transportu poziomego

Niebezpieczeństwo
potknięcia się

Uwaga na wiszące
przedmioty
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Strefa zagrożenia
wybuchem

VI. ZNAKI OCHRONY P/POŻAROWEJ

Hydrant wewnętrzny

Telefon alarmowy

Gaśnica

Alarmowy sygnalizator
akustyczny

Zakaz używania otwartego
ognia – palenie tytoniu zabronione

Palenie tytoniu
zabronione

Kierunek do
rozmieszczenia sprzętu
pożarniczego

Kierunek do
rozmieszczenia sprzętu
pożarniczego

VII. ZNAKI ZAKAZU

Ogólny znak zakazu

Zakaz uruchamiania
urządzenia

Zakaz picia wody

Wstęp wzbroniony

Zakaz przejścia

Zakaz ruchu urządzeń do
transportu poziomego
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VIII. ZNAKI EWAKUACYJNE
Kierunek drogi
ewakuacyjnej
Wyjście ewakuacyjne

Droga ewakuacyjna
schodami w dół

Kierunek drogi
ewakuacyjnej

Drzwi ewakuacyjne

Droga ewakuacyjna
schodami w górę

Kierunek do wyjścia drogi
ewakuacyjnej

Kierunek drogi
ewakuacyjnej

Ciągnąć aby otworzyć

Pchać aby otworzyć

IX. TABLICE BHP

Załóż kask i okulary ochronne

Uwaga prace z substancjami
żrącymi

Nieupoważnionym wstęp
wzbroniony

Remont, nie zbliżać się

Stosuj ochronniki słuchu

Uwaga! Prace na wysokości

Uwaga, odkryte kanały

Naprawa – nie uruchamiać!

Załącznik nr 32 do PO 03/01
MM Kwidzyn sp. z o.o.

Formularz kontrolny załadunku/rozładunku
substancji niebezpiecznych luzem

Strona
Liczba stron

nr
strony

2

1
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Informacje ogólne (wypełnianie w chwili przyjazdu cysterny/ autocysterny*)
Data podstawienia ………............................................

Oznaczenie miejsca podstawienia…………………...………………

Nazwa dostawcy ….………………………………….

Nr dostawy …………..………………………………………...

Nazwa substancji / mieszaniny.............................................................................................. Stężenie ……….…………….
Nr cysterny / autocysterny*................................................. Miejsce załadunku / rozładunku *............................................
(nr HAS zbiornika)

Imię i Nazwisko osoby dokonującej załadunku / rozładunku *.............................................................................................

Przed rozładunkiem / załadunkiem cysterny / autocysterny
Lista kontrolna - PYTANIA OGÓLNE

TAK

NIE

N/D

TAK

NIE

N/D

TAK

NIE

N/D

Czy użyte zostały hamulce cysterny/autocysterny i czy jest ona prawidłowo zaklinowana?
Czy sprawdzony został stan techniczny cysterny (wgniecenia, oznaki nieszczelności, itp.)* oraz czy jest
prawidłowo oplombowana?
*(wypełnić sekcję UWAGI)

Czy zabezpieczono rejon rozładunku (słupki, taśmy, barierki, szlabany itp.)?
Czy zapalone zostało czerwone światło na semaforze pomocniczym?
Czy sprawdzono zgodność parametrów jakościowych z wymaganiami?
Czy cały wymagany sprzęt ochrony osobistej jest zastosowany przez kierowcę i pracownika obsługi?

Lista kontrolna - TYLKO ROZŁADUNEK
Czy wszystkie zawory oraz węże rozładunkowe są sprawne techniczne?
Czy w zbiorniku magazynowym jest wystarczająca ilość miejsca na rozładunek cysterny/autocysterny?
Czy rurociągi rozładunkowe są właściwie podłączone i zawory zbiornika magazynowego oraz cysterny/
autocysterny są otwarte?
Czy ciśnienie powietrza lub azotu (jeśli jest stosowane) jest ustawione na prawidłową wartość?
Czy zostały podłączone przewody uziemiające (jeśli wymagane)?

Lista kontrolna - TYLKO ZAŁADUNEK
Czy cysterna nadaje się do załadunku tego medium (np. certyfikat mycia, tabliczka znamieniowa)?
Czy zabezpieczone zostały odpływy ścieków z tacy załadunkowej na wypadek przelewu?
Czy zabezpieczony został układ nalewaka przed samoczynnym wysunięciem się z włazu cysterny/
autocysterny ?
Czy zostały podłączone przewody uziemiające (jeśli wymagane)?

PODPIS obsługi po wykonaniu czynność przed rozładunkiem / załadunkiem

W trakcie rozładunku / załadunku cysterny / autocysterny
Lista kontrolna - W TRAKCIE ROZŁADUNKU

TAK

NIE

N/D

TAK

NIE

N/D

Czy na poziomowskazie jest widoczny przyrost napełnienia zbiornika magazynowego?
Czy zawory, połączenia kołnierzowe, węże rozładunkowe są szczelne?
Czy ciśnienie powietrza lub azotu (jeśli jest stosowane) jest prawidłowe?

Lista kontrolna - W TRAKCIE ZAŁADUNKU:
Czy jest prowadzona wizualna kontrola stopnia napełnienia cysterny?
Czy układ nalewaka jest prawidłowo zabezpieczony?

Załącznik nr 32 do PO 03/01
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Strona

Formularz kontrolny załadunku/rozładunku
substancji niebezpiecznych luzem

Liczba stron

nr
strony

2

2

Wersja 4
Czy dolne króćce rozładunkowe i układ grzewczy cysterny jest szczelny?

PODPIS obsługi po wykonaniu czynności w trakcie rozładunku / załadunku

Po rozładunku / załadunku cysterny / autocysterny
Lista kontrolna – PYTANIA OGÓLNE

TAK

NIE

N/D

TAK

NIE

N/D

TAK

NIE

N/D

Czy wszystkie węże zostały opróżnione i odłożone?
Czy zawory i króćce po stronie instalacji zostały zamknięte i zabezpieczone kłódką (blokadą)?

Lista kontrolna – PO ROZŁADUNKU
Czy cysterna/ autocysterna została całkowicie opróżniona (np. potwierdzenie od kierowcy)?
Czy układ rozładunku i cysterna/ autocysterna została rozprężona (jeśli do rozładunku stosowane było
sprężone powietrze lub azot)?
Czy układ grzewczy cysterny/ autocysterny w przypadku użycia, został opróżniony z kondensatu?
Czy wszystkie zawory, korki, kołpaki i włazy cysterny/ autocysterny zostały prawidłowo zamknięte,
zabezpieczone?
Czy obszar pod cysterną/ autocysterną, wężem, zaworami jest suchy (bez wycieków)?

Lista kontrolna - PO ZAŁADUNKU
Czy wszystkie zawory, korki, kołpaki i włazy cysterny/ autocysterny zostały prawidłowo zamknięte,
zabezpieczone?
Czy na wszystkie włazy i króćce cysterny/ autocysterny założone zostały plomby?
Czy w przypadku ekspedycji cysterny/ autocysterny poza granice kraju zgłoszono służbom celnym
potrzebę odprawy celnej?
Czy obszar pod cysterną/ autocysterną, wężem, zaworami jest suchy (bez wycieków)?
Czy cysterna jest przygotowana do bezpiecznego podjazdu lokomotywy (otwarte wrota, wolne tory,
zapalone białe światło na semaforze pomocniczym)?

PODPIS obsługi po wykonaniu rozładunku / załadunku
UWAGI DOTYCZĄCE ROZŁADUNKU/ZAŁADUNKU*

󠄃 Uszkodzenie

󠄃 Nieszczelność

󠄃 Inne

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

PAMIĘTAJ O ODEBRANIU OD KIEROWCY
„POTWIERDZENIA DLA OPERATORA MM Kwidzyn
sp. z o.o.”
* niepotrzebne skreślić
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Strona
Liczba
stron

Plan czynności dźwigowych

1

nr strony

1
Wersja 3

Plan Nr:
Data wykonywania czynności
Wydział/Dział:
Rejon:
Czy czynność jest:
standardowa:
niestandardowa:
Czy sporządzono plan sytuacyjny?
Czy dokonano analizy czynności dźwigowych w rejonie instalacji wytwórni roztworu dwutlenku
chloru, magazynu metanolu i instalacji odzysku terpentyny? Tak / Nie
Jeśli ‘TAK’, to jakie podjęto działania zabezpieczające?
Waga ładunku:
Opis wykorzystywanego sprzętu i urządzeń:

Lp.

Szczegółowy opis czynności
Czynność

Uwagi

Sposób
Radio
Głos
Sygnały ręczne
komunikacji
Czy plan omówiono z pracownikami wykonującymi daną czynność?
Czy obszar wykonywania czynności został zabezpieczony?
Sporządził:
Podpis:
Data:
Zaakceptował:
Wnioski na przyszłość:

Podpis:

Data:

Załącznik nr 34 do PO 03/01 (wersja 2)

KSIĄŻKA OBSŁUGI TECHNICZNEJ
URZĄDZEŃ HYDRAULICZNYCH
Nazwa urządzenia

................................................................

Numer

................................................................

Obiekt

................................................................

Przegląd techniczny wykonać co ...........................
....................................................................................................
zmiana czasu- data

....................................................................................................
zmiana czasu- data

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA
 Czynnik roboczy
 Lepkość
 Pojemność zbiornik

(nazwa)

............................................

(cst)

............................................

(dm3)

............................................

 Klasa czystości

............................................

 Temperatura pracy

(0 C)

............................................

 Wydajność pompy

(dm3/min)

............................................

 Ciśnienie max.

(MPa)

............................................

 Moc siln. elektr.

(kW)

............................................

(obr./min)

............................................

 Napięcie sterowania

(V)

............................................

 Napięcie zasilania

(V)

............................................

 Obroty silnika
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Nr kolejny książki

..........................................................

Data rejestracji

..........................................................

Zarejestrowana w Wydziale Nadzoru i Serwisów Technicznych

Książka zawiera str. .......................ponumerowanych
oraz pozycji .............................

Zakończona dnia

..................................................................

Inne uwagi:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy remontach urządzeń hydrauliki
siłowej
Wymogi ogólne:
 Przy eksploatacji i remontach urządzeń hydrauliki siłowej należy stosować się do ogólnych
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w MM Kwidzyn sp. z o.o., wymogów
niniejszej instrukcji, oraz ustalonych procedur.
 Prace konserwacyjne i remontowe układów hydrauliki siłowej mogą wykonywać osoby
odpowiednio przeszkolone, zapoznane z instrukcją obsługi i napraw wydaną przez producenta
urządzenia.
 Przeglądy i naprawę narzędzi z napędem hydraulicznym należy zlecać serwisowi producenta.
Czynności przed rozpoczęciem pracy:
 Zapoznać się z DTR urządzenia i zakresem prac
 Wyznaczyć prowadzącego
 Ogrodzić i zabezpieczyć miejsce pracy
 Wyłączyć źródła zasilania, zabezpieczyć przed przypadkowym załączeniem
 Całkowicie rozładować (odciążyć) układ hydrauliczny
Wymogi dotyczące demontażu i montażu:
 Demontaż i montaż elementów hydrauliki należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją
urządzenia.
 Lutowanie i spawanie przewodów rurowych, chłodnic, zbiorników należy wykonać po ich
przemyciu, osuszeniu i dokładnym przewietrzeniu w celu usunięcia oleju mineralnego i jego par.
 Przed demontażem akumulatory hydrauliczne powinny być rozładowane.
 Montaż pierścieni zaciskowych na przewodach rurowych należy wykonać za pomocą
specjalnego osprzętu, a nie docelowego łącznika gwintowego.
Czynności zabronione:
 Dokręcanie śrub, nakrętek i innych łączników w czasie pracy układu hydraulicznego.
 Demontaż urządzeń bez odprężenia układu (likwidacja poduszki powietrza w zbiorniku,
redukcja ciśnienia między zaworem lub rozdzielaczem a odbiornikiem).
 Zwiększenie ciśnienia poza wartości określone przez producenta.
 Blokowanie lub obejście zaworów ograniczających ciśnienie.
 Stosowanie elementów innych niż wyprodukowane przez producentów urządzeń hydrauliki
siłowej, oznakowanych i posiadających odpowiednią dokumentację.
 Załączenie urządzeń bez upewnienia się czy nie stworzy to zagrożenia dla osób lub mienia.
 Przebywania osobom postronnym w strefie zagrożenia przy rozruchu urządzeń hydrauliki
siłowej.
Czynności po zakończeniu pracy:
 Pozostawić miejsce pracy w należytym porządku, zlikwidować plamy oleju.
 Powiadomić użytkownika i dokonać wpisu w „Książce Obsługi Technicznej” urządzenia.
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Standardowy zakres czynności przy urządzeniach hydraulicznych obejmuje:
1. Sprawdzanie poziomu cieczy roboczej w zbiorniku - uzupełnienie braku.
2. Sprawdzanie szczelności zewnętrznej urządzenia - usunięcie występujących przecieków.
3. Sprawdzenie stanu zanieczyszczenia filtrów - wymiana zanieczyszczonych wkładów
filtracyjnych.
4. Sprawdzanie temperatury cieczy roboczej w czasie pracy.
5. Sprawdzanie ciśnienia wstępnego napełnienia gazem akumulatorów hydraulicznychuzupełnienie ciśnienia.
6. Sprawdzanie ciśnień w punktach pomiarowych - przeprowadzenie regulacji zgodnie z
wymaganiami DTR.
7. Sprawdzanie sprawności wymiennika ciepła.
8. Sprawdzanie natężenia przecieków wewnętrznych w układzie.
9. Sprawdzenie stanu czystości oleju.

Załącznik nr 34 do PO 03/01 (wersja 2)

EWIDENCJA WYKONANIA CZYNNOŚCI OBSŁUGI TECHNICZNEJ
Lp Kontrolę przeprowadził
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

UWAGI

Data

Podpis

Załącznik nr 37 do PO 03/01 (wersja 1)

UZUPEŁNIENIE do Zezwolenia na pracę przy urządzeniach energetycznych

1. Przerwy w pracy niewymagające wznowienia pracy (powtórnego dopuszczenia) przez wyznaczonego
pracownika ze strony gospodarza obiektu:
Opis: Są to przerwy w czasie których miejsce/strefa pracy nie uległa zmianie, nie zostały zmienione lub
zlikwidowane blokady /zabezpieczenia oraz ogólny stan bezpiecznego wykonywania pracy nie został
pogorszony. Weryfikuje - kierujący zespołem.
Wznowienie pracy niewymagające powtórnego dopuszczenia

Przerwa w pracy
data

godz.

data

godz.

Czytelny podpis kier. zespołem

2. Przerwy w pracy wymagające wznowienia pracy (powtórnego dopuszczenia) przez wyznaczonego
pracownika ze strony gospodarza obiektu:
Opis: Są to przerwy, w czasie których w miejscu/ strefie pracy zmieniają się warunki, zabezpieczenia,
blokady oraz ich ogólny stan bezpiecznego wykonywania pracy mógł został pogorszony. Weryfikuje kierujący zespołem.
Przerwa w pracy

Wznowienie pracy wymagające powtórnego dopuszczenia

data

data

godz.

godz.

Czytelny podpis kier. zespołem

Czytelny podpis dopuszczającego
dopuszczającego

Opis informujący o braku ponownego dopuszczenia do pracy przez pracownika wyznaczonego ze strony
gospodarza obiektu:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(Należy opisać powody jakie zaistniały lub wpłynęły na to, że praca po przerwie nie może być ponownie
wykonywana)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Dotyczy tylko pkt. 2 - Podpis wyznaczonego pracownika ze strony gospodarza obiektu.
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Do obiektów i instalacji o szczególnym zagrożeniu pożarowym zaliczamy :
Zagrożenie:

Lp.

Rejon

1.

Oddział Przygotowania Drewna

1.1

Składowiska drewna.

1.2

Składowiska zrębków

1.3
2.

Instalacje transportu i magazynowania zrębków
Oddział Produkcji Mas Włóknistych

2.1

Warzelnia siarczanowa z transportem zrębków

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Instalacji Odzysku i Magazynowania Terpentyny
Instalacji Rozładunku i Magazynowania Metanolu.
Instalacja Rozładunku i Magazynowania H2O2
Wytwórnia ClO2 wraz z magazynowaniem
Instalacja gazów złowonnych NCG/SOG

2.7
2.8

Rozładunek i magazynowanie chloranu sodu –bud R-2
Wybuchowy rozkład chloranu
Zbiorniki magazynowe mas celulozowych w środowisku Możliwość wybuchu wodoru
alkalicznym
Oddział Kotłowni i Maszynowni

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7
3.8
3.9
3.10

Zbiorniki oleju mazutu z instalacją rozładunku
Zbiorniki oleju opałowego lekkiego
Zbiorniki oleju turbinowego
Pompownia oleju wraz z instalacją
Magazynek gazu propan - butan wraz z instalacją
Transport i składowisko kory (dołek załadowczy kory,
przesyp kory PP-1, przesyp kory z osadem, PP-2 i PP-3,
zbiornik magazynowy kory z osadem, zbiornik pośredni
kory z osadem).
Wywrotnica węgla
Układ nawęglania kotłów węglowych (przesypy węgla
PP-1 do PP-3, wieża przesypowa; zasobniki węgla).
Stanowiska olejowe turbozespołów
Chłodnia wentylatorowa

3.11
4.

Kotłownia Węglowa (młyny węglowe)
Przesyp biomasy PP-4
Komora leju zasypu biomasy oraz
awaryjnego
Akumulatorownia
Oddział Regeneracji Ługów

4.1

Chłodnie wentylatorowe nr1,nr2,nr3

3.11
3.12
3.13

4.2
4.3

Bardzo duże ilości drewna,
odpady kory, pyły
Bardzo duże ilości zrębków
oraz pyłów drewna
Zrębki i pyły drzewne
Zapłon oparów terpentyny,
zrębków, pyłów drzewnych
Wybuch oparów terpentyny
Wybuch oparów metanolu
Wysokie stężenie tlenu
Wybuchowy rozkład ClO2
Wybuch gazów

Zapłon podgrzanego oleju
Zapłon oleju
Zapłon oleju
Zapłon podgrzanego oleju
Wybuch gazów
Zapłon kory

Zapłon węgla
Wybuch pyłów węglowych

Zapłon oleju
Konstrukcja drewniana +
tworzywo sztuczne
Wybuch pyłów węglowych
Wybuch pyłu biomasy
nawęglania Wybuch pyłu biomasy lub
węglowego.
Wybuch wodoru

Konstrukcja drewniana +
tworzywo sztuczne
Instalacja gazów złowonnych NCG/SOG i gazów DNCG Wybuch gazów
Pomieszczenie zbiornika dobowego mazutu pieca Zapłon oleju
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4.4
4.5
4.6
5.

obrotowego
Instalacja gazu ziemnego
Wybuch gazu
Kocioł Spalania Gazów Złowonnych
Wybuch gazów
Układ tankowania zbiornika paliwa do silnika pieca Zapłon oleju
wapienniczego (podpora 2)
Wydział Papierni I i II

6.

Zapłon papieru, pyłu pap.
odzieży maszynowej, oleju
Materiały łatwopalne (ścinki
papieru, opakowania skrzyń,
odzież maszynowa)
Układy rekuperacji ciepła wraz układem kanałów
Zapłon pyłów papierniczych
Instalacja transportu i zbiorników skrobi –Papiernia I
Wybuch pyłu skrobi
Zasyp skrobi do instalacji gotowania kleju – Papiernia II Wybuch pyłu skrobi
Zamknięte zbiorniki magazynowe i operacyjne mas Możliwość wybuchu wodoru
papierniczych, wód obiegowych w środowisku
alkalicznym
Oddział Przygotowania Surowców

6.1

Instalacja transportu i rozładunku skrobi

Wybuch pyłu skrobi

6.2.
7.

Instalacja rozładunku Arbocelu z Big-Bagów
Oddział Wykańczalni

Wybuch mieszaniny pyłu

7.1

Magazyn opakowań

7.2
7.3
7.4
7.5

Przerób braku
Filtry pyłu papierniczego
Zbiorniki magazynowe i instalacja gazowa
Szarpako- dmuchawy

Materiały łatwopalne: palety,
opakowania
Papier i pył papierniczy
Wybuch pyłów papierniczych
Wybuch gazu
Zapłon papieru i pyłu
papierniczego

7

Oddział Gospodarki Wodno –Ściekowej

7.1
7.2
7.3
7.4
8.*
9.*
10.*

Wytwórnia tlenu + instalacja przesyłu tlenu gazowego
Komory natleniania
Zbiornik oleju napędowego pompy p.poż Diesel
Komory mokre przepompowni ścieków sanitarnych
Dachy pokryte papą ( zanieczyszczenia pyłami, kory,
drewna, papieru)
Prace przy żywicowaniu zbiorników, kanałów
Magazyny wyrobów gotowych

10.1.
11.*
12.*
13
13.1

Magazynki gazu propan-butan
Magazynki olejów i smarów
Trasy kablowe
Magazyn Techniczny
Budynek gazów technicznych

5.1
5.2

5.3
5.4
5.5
5.6

Rejon od suszarni maszyn papierniczych poz0,00m i
7,35m do nawijaka
Szarpako-dmuchawy, składowiska braku, składowiska
skrzyń z odzieżą maszynową

* dotyczy całego Zakładu

Wybuch instalacji
Wybuch metanu
Zapłon oleju napędowego
Wybuch metanu
Materiały łatwopalne
Materiały łatwopalne
Materiały łatwopalne:
opakowania, palety, zwoje
Wybuch gazów
Materiały łatwopalne
Pożar kabli
Wybuch gazów

Załącznik nr 43 do PO 03/01 (wersja 1)

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRAC NA
DACHACH NIEOBARIEROWANYCH, KOMINACH,
MASZTACH, WIEŻACH OŚWIETLENIOWYCH
ORAZ NAD PODWIESZANYMI SUFITAMI
Nr ...................................
□ PRACA PRZY URZĄDZENIU ENERGETYCZNYM
□ Prace eksploatacyjne □ Prace pomocnicze
1) NAZWA FIRMY WYKONUJĄCEJ PRACĘ: ..............................................................................................
2) REJON PRAC: .................................................................................................................................................
3) DOKŁADNE MIEJSCE PRACY: .................................................................................................................
4) ZAKRES PRACY: ...........................................................................................................................................
5) PRZEWIDYWANY CZAS PRACY: …………. OD GODZ. ………. DO …………. GODZ. ……….
6) WYSTĘPUJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA:
□ Niewytrzymała, grożąca upadkiem konstrukcja sufitu/dachu (np. eternit)
□ Przeszklone świetliki
□ Klapy dymowe, włazy rewizyjne
□ Zaślepione deskami otwory
□ Nieobarierowane krawędzie dachów
□ Wyziewy szkodliwych gazów/oparów
□ Zawory bezpieczeństwa, bezpieczniki przeciwwybuchowe na instalacjach
□ Możliwość potknięcia o elementy instalacji odgromowej
□ Elementy ruchome / wirujące – ryzyko pochwycenia
□ Inne ………………………………
UWAGA
Przerwij pracę jeśli w jej trakcie wystąpi burza, silny wiatr (>36km/h lub >10m/s), rutynowe lub awaryjne
odpowietrzanie układów NCG lub innych niebezpiecznych gazów. Informację na temat stanu pogody uzyskasz
pod nr telefonu 8231.
□

Potwierdzam, że nie występują warunki wstrzymujące pracę.

7) PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRACY:
□ Wykonanie bezpiecznych podestów, stosowanie rusztowań ochronnych
□ Wygrodzenie i oznakowanie miejsca wykonywania pracy
□ Inne: ………………………………..
8) ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE:
□ Stosowanie szelek bezpieczeństwa
□ z urządzeniem samohamownym
□ z linką z amortyzatorem
□ z systemem powstrzymującym przed upadkiem
□ Środki ochronny dróg oddechowych. Wskaż rodzaj stosowanego środka: ………………………
□ Inne (np. detektor wielogazowy, dodatkowe ŚOI) ………………………………………………..

9) JEŻELI PRACA EKSPLOATACYJNA, ALE NIE WYMAGA WYSTAWIENIA ZEZWOLENIA
NA PRACE PRZY URZĄDZENIU ENERGETYCZNYM – POWÓD:
□ Jest to rutynowy obchód wykonywany przez obsługę MM-K
□ Praca wykonywana jest przez pracowników MM-K na podstawie Instrukcji Eksploatacji
urządzenia energetycznego
□ Inne: …………………………………………………………………………………….
10) POLECENIODAWCA:
Imię i nazwisko: …………………….………… Podpis osoby wystawiającej zezwolenie: ……………….…
11) DOPUSZCZAJĄCY: .......................................................................................................................................
Przygotowano miejsce pracy zgodnie z zezwoleniem, przeprowadzono instruktaż z zagrożeń
występujących w miejscu pracy i jego sąsiedztwie oraz ze sposobów bezpiecznego wykonania pracy.
Podpis: …………………………………….
12) KIERUJĄCY ZESPOŁEM: ............................................................................................................................
Potwierdzam sprawdzenie miejsca pracy i jego przyjęcie oraz przestrzeganie warunków bezpiecznego
prowadzenia prac.
□ Kierujący zespołem posiada odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne grupy .......... o nr .............
Podpis: ………………………………
13) OSOBY WYKONUJĄCE PRACE:
Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

14) ZAKOŃCZENIE PRAC:
Data i godzina: ………………………………….… Podpis Dopuszczającego: ……………………………
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Zakres:
 Procedura dotyczy eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym na
terenie MM Kwidzyn sp. z o.o.
Wózek jezdniowy podnośnikowy z napędem silnikowym to wózek z przymocowaną platformą,
widłami lub innymi urządzeniami do manipulowania ładunkami, przystosowany do podnoszenia
ładunku spaletyzowanego lub niespaletyzowanego, na wysokość umożliwiającą składowanie i
pobieranie ładunku, a także układanie w gniazdach i podejmowanie z gniazd.
Wymogi techniczne:
 konstrukcja oraz wyposażenie wózka powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w
odpowiednich przepisach i nie mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi lub środowiska.
Kwalifikacje operatorów:
Operatorem wózka może zostać osoba pełnoletnia, która jednocześnie:




posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie
przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji
urządzeń technicznych,
uzyskała imienne zezwolenie na kierowanie wózkami w MM Kwidzyn sp. z o.o.,
posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy jako kierowca wózka.

Zasady bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych napędzanych:
Przed rozpoczęciem pracy operator zobowiązany jest sprawdzić mechanizmy decydujące o bezpieczeństwie.
Fakt wykonania czynności sprawdzających operator wózka potwierdza wypełniając Arkusz Kontrolny
Przeglądu Dziennego.
Niedopuszczalna jest eksploatacja pojazdu niesprawnego.
Zasady obowiązujące w czasie rutynowej pracy:








kierowca powinien posiadać przy sobie imienne zezwolenie i arkusz kontrolny przeglądu,
należy stosować pasy bezpieczeństwa (jeżeli wózek jest w nie wyposażony),
nie wolno używać wózków podnośnikowych bez fabrycznie zamontowanych osłon przestrzeni
roboczej operatora,
kierowca wózka podnośnikowego ma obowiązek stosować ochronę głowy,
zabronione jest przewożenie osób na wózkach i przyczepach, jeżeli nie zostały do tego celu
specjalnie przystosowane przez producenta,
nie wolno unosić, przewozić luźno ułożonych ładunków, niezabezpieczonych, niestabilnych oraz
wystających ponad kratę ochronną,
w czasie przewożenia ładunków maszt wózka widłowego powinien być przechylony w kierunku
przeciwnym do kierunku jazdy a widły opuszczone jak najniżej (ok. 30 cm od podłoża). Taka
pozycja transportowa zapewnia maksimum stabilności wózka, ładunku i pozwala na lepsze
obserwowanie przez operatora kierunku jazdy,
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zabrania się przewożenia ładunków przekraczających maksymalną ładowność, udźwig wózka lub
jego osprzętu,
w czasie transportu należy zwrócić szczególną uwagę na nośność podłoża po którym jeździ wózek,
ramp, dźwigów towarowych (wind) oraz szerokość i wysokość bram,
operatorzy zobowiązani są do przestrzegania zasady poruszania się z bezpieczną prędkością, tzn. z
prędkością umożliwiająca panowanie nad pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie w każdej sytuacji,
jaką może stworzyć ruch pojazdów i pieszych,
w czasie normalnej eksploatacji nie należy zatrzymywać się i zmieniać kierunku jazdy z dużą
szybkością. Zawsze należy operować wózkiem widłowym zgodnie z aktualnymi warunkami
drogowymi z zachowaniem szybkości bezpiecznej,
nie wolno prowadzić wózka podnośnikowego mając mokre dłonie lub buty. Nigdy nie należy
operować dźwigniami sterowniczymi wózka podnośnikowego dłońmi lub stopami umazanymi w
smarze lub oleju. Brudne, zaolejone dłonie lub podeszwy mogą ześlizgnąć się i być przyczyną
poważnych w skutkach wypadków,
nie wolno operować sterownikami wózka, jeżeli operator nie siedzi w fotelu kierowcy,
w wózkach podnośnikowych głowa, ręce i nogi powinny zawsze znajdować się w strefie chronionej
osłonami,
w miejscach krzyżowania ruchu pieszego i kołowego, przy przejazdach przez bramy, miejscach
przebywania pracowników, prędkość musi zostać zredukowana a w razie potrzeby wózek należy
zatrzymać. Szczególną ostrożność należy zachować w pobliżu wyznaczonych dróg dla pieszych,
zabronione jest wjeżdżanie gdy znajdują się na nich piesi. Przy dojeżdżaniu do skrzyżowań z
ograniczoną widocznością, w pobliżu zakrętów i wyjazdów oraz w pobliżu ludzi należy ograniczyć
szybkość jazdy i używać sygnałów dźwiękowych,
nie wolno używać wózków podnośnikowych w strefach zabraniających użycie tych maszyn. Zawsze
należy stosować się do ogólnych i lokalnych przepisów bezpieczeństwa,
jeżeli ładunek na wózku podnośnikowym ogranicza widoczność z przodu, to pojazd należy prowadzić
na biegu wstecznym. Manewr cofania należy rozpocząć od upewnienia się (spoglądając w lusterko
wsteczne oraz oglądając się), że za wózkiem nie ma osób pieszych lub innego wózka transportowego,
na pochyłościach należy zawsze jechać z ciężarem pod górę w kierunku ciężaru a z góry należy
jechać tyłem,
na pochyłościach nie należy zawracać i układać ładunków. Zawsze należy jechać prosto pod górę i w
dół,
nie wolno parkować wózków podnośnikowych na pochyłościach,
nie wolno pozwalać innym osobom na jazdę na wózku podnośnikowym. Wózek podnośnikowy
przeznaczony jest do transportu ładunków a nie ludzi,
podnoszenie osób za pomocą wózków podnośnikowych jest dopuszczalne wyłącznie jeżeli
producent wózka dopuszcza taką możliwość, na pomostach dostosowanych specjalnie do tego celu i
zamocowanych zgodnie z dokumentacją producenta,
zabronione jest przebywanie lub przechodzenie pod uniesionym ciężarem lub mechanizmem
podnoszenia. Ładunek lub karetka może opaść i spowodować bardzo poważny wypadek lub śmierć
osoby przebywającej w zabronionej strefie,
nie wolno unosić lub przewozić ładunku do czasu upewnienia się, że oba kły wideł są całkowicie
włożone pod paletę z ładunkiem. Nie wolno unosić ładunku tylko na jednym kle wideł. Należy
ostrożnie i uważnie unosić ładunek, zwracając baczną uwagę na stabilność i przechyły ciężaru.
Spadający ładunek może być przyczyną uszkodzeń ładunku, jak również poważnych w skutkach
wypadków z udziałem ludzi,
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nie wolno operować wózkiem podnośnikowym w bezpośredniej bliskości drugiego wózka. Zawsze
należy zachować bezpieczną odległość – tzn. taką, która umożliwia w każdej chwili bezpieczne
zatrzymanie wózka,
podczas przerwy w pracy, silniki wózków spalinowych muszą być wyłączone, a zawór butli z
gazem zamknięty,
używanie w pomieszczeniach wózków spalinowych napędzanych benzyną etylizowaną lub innym
paliwem o podobnie trujących składnikach jest zabronione,
nie należy używać wózka podnośnikowego do pchania lub ciągnięcia drugiego wózka
podnośnikowego jeżeli instrukcja producenta tego nie przewiduje. W przypadku unieruchomienia
wózka widłowego należy niezwłocznie wezwać serwis.

Szczegółowe wymagania dotyczące poruszania się w rejonach ramp załadowczych:














podczas jazdy po rampach zwróć uwagę na to czy rampy mają:
1. barierki ochronne - wówczas możesz w sposób bezpieczny wykonywać pracę na rampie,
2. krawężniki lub inne urządzenia zabezpieczające wózek przed spadnięciem z rampy - wówczas
musisz zachować zwiększoną ostrożność podczas wykonywanej pracy,
3. brak zabezpieczeń - wówczas musisz zachować szczególną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość
wózka przy wykonywanych czynnościach,
należy zachować szczególną ostrożność przy manewrowaniu w pobliżu brzegów ramp, platform i
kładek. Spadający wózek widłowy może być przyczyną groźnych wypadków lub śmierci,
należy poruszać się wózkiem na drodze do tego przeznaczonej i wystrzegać się rogów ramp, rowów,
brzegów i płaszczyzn, które mogą doprowadzić do utraty stateczności wózka,
pomosty i płyty używane do przeładunków powinny odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym
a ich dopuszczalne obciążenie powinno być trwale uwidocznione wyraźnym napisem. Płyty powinny
być zaopatrzone w zaczepy lub inne urządzenia zabezpieczające przed przesunięciem, a ich
powierzchnie robocze powinny zapobiegać poślizgowi,
zabrania się wjeżdżania na pomost rampy załadunkowej, gdy nie jest on oparty na skrzyni
ładunkowej pojazdu,
wnętrza skrzyń ładunkowych powinny być oświetlone podczas przeprowadzania
załadunku/rozładunku wyrobów gotowych oświetleniem z rampy,
prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie powinna przekraczać 5 km/h,
należy unikać otwierania wrót ramp załadowczych bez podstawionej pod rampę ciężarówki. Po
załadunku i odjechaniu ciężarówki od rampy bezzwłocznie zamykać wrota. Dopuszcza się
odstępstwo od tej zasady tylko w przypadku potrzeby wzmożonej wentylacji naturalnej magazynów,
w czasie dokowania ciężarówki niedopuszczalne jest, aby ktokolwiek znajdował się między
pojazdem a rampą,
rejon rampy, w którym prowadzony jest załadunek lub rozładunek do i z ciężarówek oraz wagonów
musi być zamknięty dla ruchu pieszych. Operator wózka ma obowiązek ustawić barierki
ostrzegawcze,
przed wjazdem do naczep pojazdów samochodowych lub wagonów kolejowych kierowca wózka
powinien:
1. sprawdzić, czy ciężar wózka wraz z ładunkiem nie przekracza dopuszczalnego obciążenia
środków transportu, pomostu lub płyty oraz umożliwia bezpieczny wjazd,
2. sprawdzić, czy są one zabezpieczone przed samoczynną zmianą położenia (zaciągnięte hamulce,
zablokowane koła klinami / płozami),
3. sprawdzić, czy stan podłogi naczepy samochodu lub wagonu umożliwia bezpieczne poruszanie
się w ich wnętrzu,
4. uzgodnić sposób załadunku towaru i jego zabezpieczenia, o ile jest to konieczne,
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nie wolno przechodzić przez torowiska oraz między torem kolejowym a rampą podczas podstawiania
wagonów.
należy zachować szczególną ostrożność podczas przebywania na skrzyni ładunkowej jednostek
transportowych i unikać stawania tyłem przy samej krawędzi skrzyni ładunkowej,
nie wjeżdżać na skrzynię ładunkową jednostki transportowej, jeżeli znajdują się na niej ludzie,
obowiązuje zakaz prowadzenia operacji załadunku lub rozładunku, jeżeli po przeciwnej stronie
regałów lub stosów magazynowych przebywają postronne osoby.

Zasady pracy w nietypowych, zakłóconych warunkach:















przed wyjściem z wózka podnośnikowego, nawet na chwilę, należy zawsze włączyć hamulec
postojowy i wyłączyć zapłon. Wózek widłowy na obrotach jałowych silnika może ruszyć i
doprowadzić do uszkodzeń, ciężkich obrażeń lub śmierci,
prowadzenie wózka po śliskiej nawierzchni wymaga zachowania szczególnej ostrożności i
poruszania się z prędkością bezpieczną; nie przestrzeganie tych zasad może być przyczyną kolizji,
przewrócenia się wózka, upadku na niższy poziom. Drogi zewnętrzne i place manewrowe w miejscu
pracy wózków muszą być oczyszczone ze śniegu i posypane piaskiem. Operator wózka ma
obowiązek zgłoszenia potrzeby usunięcia śniegu i posypania piaskiem rejonu, w którym będzie
wykonywał prace transportowe,
należy zachować ostrożność przy przejazdach wózkami przez tory kolejowe, przestrzegać wszystkich
przepisów drogowych i znaków ostrzegawczych,
należy zachować szczególną uwagę i ograniczyć prędkość podczas wyjeżdżania z pomieszczeń o
słabszym oświetleniu na zewnątrz obiektu podczas słonecznej pogody (szczególnie przy świeżej
pokrywie śniegu) ze względu na efekt olśnienia, ograniczający zdolność postrzegania kierowcy; w
takich przypadkach należy bezwzględnie zwolnić do minimum prędkość wózka lub go zatrzymać do
chwili adaptacji oka do panujących warunków. W podobny sposób należy zachować się wjeżdżając z
dworu do obiektów (hale produkcyjne, magazyny, korytarze technologiczne itp.), w których
występują niższe poziomy oświetlenia,
w przypadku "sklejania" się styków styczników wyłączyć odłącznik awaryjny, zatrzymać wózek i
zgłosić usterkę do służb serwisowych,
eksploatacja wózka powinna być przerwana w razie stwierdzenia, że nie są zachowane warunki
bezpiecznej eksploatacji,
zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek napraw wózka przez operatora zarówno przy
włączonym jak i wyłączonym silniku. Wszelkie usterki należy zgłosić do służb serwisowych,
niebezpiecznym zjawiskiem, zwłaszcza u pracowników z krótkim stażem pracy, jest brak
przewidywania zachowań innych uczestników ruchu; nowi operatorzy wózków w określonym
czasie powinni wykonywać pracę pod nadzorem doświadczonych operatorów,
nigdy nie wolno wsiadać i wysiadać z poruszającego się wózka,
popisywanie się i żarty podczas jazdy są uznawane za istotne naruszenie zasad bhp oraz mogą
prowadzić do kalectwa lub śmierci operatora i osób postronnych,
nie kłaść dłoni lub palców pod fotel operatora. Może to spowodować amputację palców, ponieważ
zawieszenie fotela porusza się w górę i w dół,
ryzyko poniesienia poważnych lub śmiertelnych obrażeń w razie wywrotki jest mniejsze, jeśli
operator korzysta z systemu bezpieczeństwa i stosuje się do poniższych wskazówek:
1. zapiąć pas bezpieczeństwa,
2. NIE wyskakiwać,
3. trzymać się mocno kierownicy,
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4. zaprzeć się mocno nogami w podłogę pod kierownicą,
5. wychylić się w stronę przeciwną do przechyłu wózka,
6. pochylić się do przodu.
Pozostanie w fotelu zapewni przeżycie takiego wypadku. W przypadku przewrócenia się wózka na
bok, fotel operatora oraz system bezpieczeństwa muszą zostać poddane inspekcji i, jeśli to konieczne
wymienione na nowe.
Podczas przerwy lub po zakończeniu pracy operator jest zobowiązany:






ustawić wózek na poziomym podłożu, w miejscu nie stwarzającym zagrożenia dla innych
uczestników ruchu, nie blokując dostępu do instalacji i urządzeń,
zaciągnąć hamulec ręczny,
opuścić przewożony ładunek lub urządzenie chwytające, opierając je o podłoże,
wyłączyć zapłon, wyjąć kluczyk ze stacyjki i nie pozostawiać w obrębie pojazdu,
zamknąć zawór butli gazowej.

Wymogi ogólne dotyczące eksploatacji wózków jezdniowych w MM Kwidzyn sp. z o.o.:
 wózki wyjeżdżające poza teren obiektów wyposażonych w sprzęt gaśniczy, powinny posiadać min. 1
kg gaśnicę proszkową,
 przy przewożeniu gazów i innych materiałów niebezpiecznych należy stosować się do
obowiązujących w MM Kwidzyn sp. z o.o. Zasad Transportu Materiałów Niebezpiecznych i
Szkodliwych,
 wymiany butli z gazem mogą dokonać pracownicy posiadający odpowiednie przeszkolenie. W tym
czasie należy wyłączyć silnik,
 zabrania się magazynowania butli w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu, pomieszczeniach, w
których znajdują się studzienki kanalizacyjne i inne nie wentylowane otwory, kotłowniach, węzłach
cieplnych, warsztatach, garażach i pomieszczeniach, w których znajdują się pojazdy silnikowe.
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Tabela kar umownych
L.p.

1

Rodzaj wykroczenia

Kwota
obciążenia
[ PLN ]

Brak ochron indywidualnych oraz niebezpieczne zachowanie

1.1

Nie stosowanie kasku ochronnego

300

1.2

Nie stosowanie okularów ochronnych

300

1.3

Nie stosowanie ochronników słuchu (tam gdzie występuje hałas)

200

1.4

Nie stosowanie obuwia roboczego

300

1.5

Nie stosowanie ubrań roboczych (długie spodnie)

300

1.6

Nie stosowanie kamizelek odblaskowych

300

Nie stosowanie szelek bezpieczeństwa (jeśli są wymagane)

500

1.8

Nie trzymanie się poręczy podczas chodzenia po schodach

100

1.9

Używanie telefonu podczas chodzenia po schodach
Nie zakrywanie ust i nosa przy użyciu maseczki na terenie zakładu MM
Kwidzyn sp. z o.o. w związku z zagrożeniem Covid-19
Nie stosowanie sprzętu ochron indywidualnych przy pracach
stwarzających bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia

100

2.1

Szlifowanie bez osłony twarzy lub bez bluzy z długim rękawem lub w
kamizelce odblaskowej

300

2.2

Prace z substancjami niebezpiecznymi bez sprzętu ochronnego:
- obuwia i ubrań chemoodpornych
- osłon oczu i twarzy (przy trawieniu gogle i osłona twarzy)
- rękawic chemoodpornych
- środków ochrony dróg oddechowych (jeżeli są wymagane)

2.3*

Wejście do obiektu o potencjalnym zagrożeniu chemicznym bez
rejestracji na sterowni(nie obowiązuje podczas postojów remontowych)

2000

2.4

Rozpoczęcie pracy w obiekcie produkcyjnym bez rejestracji

1000

1.10
2

2.5*

2.6*
3
3.1*

Praca w studzienkach, kanałach, w wyznaczonych obiektach bez
indywidualnego miernika siarkowodoru (jeśli jest wymagany) lub
miernika wielogazowego w przestrzeniach zamkniętych
Ubrań specjalistycznych i osprzętu specjalistycznego (np. ubrań, osłon i
rękawic chemoodpornych, odpornych na łuk elektryczny, ubrań, kasków
anty elektrostatycznych itp.)
Nie przestrzeganie procedur prowadzenia prac szczególnie
niebezpiecznych
Prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych bez ważnego zezwolenia
(m.in. na prace pożarowo niebezpieczne, na prace w przestrzeniach
zamkniętych, na prace przy urządzeniach elektroenergetycznych
wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia, w przestrzeniach

200

500
700
600
700

1000

700

3000
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3.2*
3.3
3.4

nad podwieszanymi sufitami oraz dachach, otwieranie układów).
Podjęcie prac na urządzeniach bez zabezpieczenia przed nagłym
uruchomieniem, wydostaniem się mediów niebezpiecznych i innych
rodzajów energii (ZES)
Nieuprzątnięcie rejonu prac pożarowo niebezpiecznych z materiałów
palnych wg wskazań w Zezwoleniu
Prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych bez zabezpieczenia przed
przenoszeniem ognia na niższe poziomy lub sąsiadujące pomieszczenia
oraz w rejony zagrożone pożarem

3000
700
700

3.5

Prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych z drabin przystawnych

500

3.6

Prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych bez zabezpieczenia miejsca
spawania gaśnicą, kocem gaśniczym, wężem z wodą (wg zapisów w
Zezwoleniu)

700

3.7

Niebezpieczne składowanie butli z gazami spawalniczymi, technicznymi

500

3.8

Brak wygrodzenia i oznakowania rejonu prac rozbiórkowych,
montażowych, prac na wysokości w tym rejon rusztowań

700

3.9

Niezabezpieczone i nieoznakowane otwarte studzienki, kanały

1000

3.10

Niezabezpieczone, nieoznakowane głębokie wykopy

1000

3.11

Nieodpowiednio składowane substancje niebezpieczne

600

3.12

Praca na niebezpiecznych rusztowaniach:
- niekompletne podesty
- brak drabin wejściowych
- brak barierek bezpieczeństwa
- brak odbioru technicznego
- inne nieprawidłowości związane z rusztowaniami

3.13*

Brak zabezpieczeń lub nie stosowanie zabezpieczeń przed upadkiem z
wysokości

3.14

Brak asekuracji podczas wykonywania pracy (jeżeli jest wymagana)

Palenie tytoniu w tym e-papierosów w miejscach niedozwolonych, w tym
w kabinach pojazdów
Używanie ognia otwartego, w tym stosowanie butli gazowych oraz
3.16***
dodatkowych grzejników
Brak zabezpieczenia przed uszkodzeniem węży ciśnieniowych na
3.17
przejazdach i ciągach komunikacyjnych
Brak zabezpieczenia połączeń węży ciśnieniowych przed skutkami ich
3.18
rozłączenia
Brak wydzielenia i oznakowania rejonu prac mycia pod wysokim
3.19
ciśnieniem
Brak wygrodzenia strefy pracy bądź nie usunięcie wygrodzenia (taśmy)
3.20
pomimo zakończenia prac
Nie przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przy myciu ciśnieniowym
3.21
(nie stosowanie sprzętu ochronnego ,brak asekuracji, mycie z drabiny)
3.15***

1500
500
1500
2000
500
2000
1000
1500
500
700
500
500
500
1500
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3.22
3.23A
3.24
3.25
4
4.1

4.2

4.3*
4.4*
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5*
5.6
5.7***
5.8
5.9*
5.10*
5.11

Brak wypełnionego Arkusza Oceny Ryzyka dla Zadania (ORZ)

1000

Brak wymaganego pracownika służby BHP sprawującego nadzór na
Firmą
Niewłaściwe / niebezpieczne używanie narzędzi np. szlifierek z
niewłaściwie ustawioną osłoną, obsługa elektronarzędzi jedną ręką,
trzymanie w ręku elementu obrabianego przy użyciu szlifierki kątowej itp.
Brak osoby kierującej podczas prowadzenia prac przy urządzeniach
elektro-energetycznych

3000
700
1000

Stosowanie niesprawnego sprzętu
Prowizorycznych drabin (samoróbek) lub niesprawnych (uszkodzonych)
Niebezpiecznych instalacji elektrycznych:
- uszkodzona, naprawiana prowizorycznie izolacja przewodów
zasilających,
- ułożenie przewodów zasilających na mokrych posadzkach,
przejazdach bez zabezpieczenia
- nie stosowanie napięcia bezpiecznego do oświetlania miejscowego
w przestrzeniach zamkniętych
- nie stosowanie transformatorów separacyjnych lub wyłączników
różnicowo-prądowych w przestrzeniach zamkniętych
Niekompletnych narzędzi np. elektronarzędzi (szlifierki, piły itp.) bez
fabrycznych osłon, zabezpieczeń, oprzyrządowania etc.
Uszkodzonych lub o nieznanym udźwigu zawiesi

500

700
700
700
700
1000
1500

Niebezpieczne zachowania w transporcie
Przewóz materiałów bez zabezpieczenia (grożący upadkiem z pojazdu)

600

Poruszanie się pojazdów z niezabezpieczonymi drzwiami lub innymi
częściami naczep, przyczep
Stosowanie uszkodzonych i niewłaściwych zabezpieczeń ładunków np.
pasy transportowe itp.
Pozostawienie pojazdu na ruchu bez nadzoru (grożącego samoczynnym
ruszeniem)

300

Jazda wózkiem bez uprawnień, niebezpieczna jazda

1000

Pozostawanie w kabinie podczas załadunku / rozładunku

300
600

300

Wtargnięcie do strefy niebezpiecznej/Wyjście z wyznaczonej strefy
bezpiecznej bez zezwolenia/Poruszanie się i przebywanie poza
wyznaczonymi miejscami.

2 000

Niebezpieczny przewóz osób

1000

Używanie suwnicy bez uprawnień lub bez stosowania sygnałów
ostrzegawczych
Przenoszenie ładunku nad głowami pracowników
Niestosowanie sygnalizacji świetlnej w wózkach lub innych pojazdach na

2000
1500
300
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halach
5.12
5.13
5.14
6

Parkowanie w miejscach niedozwolonych
Nie stosowanie pasów bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych
(wyposażonych w pasy)
Używanie telefonów lub zestawów słuchawkowych/głośnomówiących
podczas prowadzenia pojazdu

400
300
300

Naruszenia przepisów ruchu drogowego

6.1

Niestosowanie obustronnego zabezpieczenia (klinowania) kół jednej z osi

200

6.2

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu

100

6.3

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z
pasów bezpieczeństwa

6.4

Naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem zbliżającym się do
miejsca postoju autobusu

200

6.5

Inne nieprawidłowości niewymienione w tej grupie

100

6.6

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd

300

6.7

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości (nie dotyczy pojazdów
uprzywilejowanych w uzasadnionych przypadkach)

200

6.8

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać
bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić

200

6.9

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się
w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

500

6.10

Wyprzedzanie na pasie z zakazem wyprzedzania

200

6.11

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych

300

6.12

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym
znajdującym się na przejściu

300

6.13

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi
znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów

300

6.14

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę
poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni,
pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów

300

6.15

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy jeśli po jego drugiej
stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

300

6.16

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem
silnikowym

200

100/osobę
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6.17

Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli
na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

300

6.18

Jazda „pod prąd”

300

6.19

Niewłączanie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie
jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

200

6.20

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu

200

6.21

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu

100

6.22

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których powoduje
utrudnienie ruchu, w szczególności:
na przejeździe kolejowym, na drodze dla rowerów, na chodnikach

200

6.23

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed
rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

200

6.24

Przebywanie na naczepie podczas załadunku/rozładunku

200

6.25

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do
tego celu

200

6.26

Przewóz osób pojazdem w większej liczbie niż dopuszcza to homologacja
pojazdu

200

6.27

Niestosowanie się do znaków

200

Niezatrzymanie się przed przejazdem kolejowym

200

6.28**
6.29
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2

8.3
Objaśnienia:

Kierowanie pojazdem bez uprawnień

Zakaz wjazdu na
teren Zakładu oraz
poinformowanie
Policji

Nieprzestrzeganie zasad ochrony środowiska
Nieusuwanie odpadów lub nieodpowiednie usuwanie odpadów
(segregacja) powstałych podczas pracy
Niewłaściwe przechowywanie (brak oznaczeń) olejów, smarów, żywic,
środków chemicznych, itp.
Używanie niesprawnego pojazdu skutkujące wyciekiem paliwa lub innej
cieczy eksploatacyjnej pojazdu (konieczność interwencji straży
zakładowej)
Naruszenie ogólnych zasad obowiązujących w MM Kwidzyn sp z o.o.
Stwierdzenie stanu nietrzeźwości pracownika próbującego wejść na teren
zakładu lub przebywającego na terenie zakładu MM Kwidzyn sp. z o.o.
Stwierdzenie stanu po zażyciu środków narkotycznych lub odurzających u
pracownika próbującego wejść na teren zakładu lub przebywającego na
terenie zakładu MM Kwidzyn sp. z o.o.
Za spowodowanie zagrożenia pożarowego w postaci wystąpienia zapłonu
na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o. sprawca zostanie obciążony wskazaną
kwotą.

500
500
200

5 000
5 000

10 000
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*

Odsunięcie od pracy na dobę;
Zakaz wstępu na okres 3 miesięcy;
***
Zakaz wstępu na okres minimum 1 roku
**

Załącznik nr 46 do PO 03/01 (wersja 5)

ZEZWOLENIE NA
WYKONANIE PRAC NIERUTYNOWYCH
Nr ...................................
□ PRACA PRZY URZĄDZENIU ENERGETYCZNYM
□ Prace eksploatacyjne □ Prace pomocnicze
1) NAZWA FIRMY WYKONUJĄCEJ PRACĘ: ..............................................................................................
2) REJON PRAC: .................................................................................................................................................
3) DOKŁADNE MIEJSCE PRACY: .................................................................................................................
4) ZAKRES PRACY: ...........................................................................................................................................
5) PRZEWIDYWANY CZAS PRACY: …………. OD GODZ. ………. DO …………. GODZ. ……….
6) USTALENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ZADANIA, SPOSÓB WYKONANIA Z
UWZGLĘDNIENIEM NARZĘDZI PRACY: ...............................................................................................
7) IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ I OCENA RYZYKA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC:
□ Urządzenia z wyładowaniem łukowym/iskrzące
□ Elektryczność – bliskość czynnych instalacji (np. linie wysokiego napięcia przy pracy dźwigiem,
wysokie napięcie pow. 5kV)
□ Elektryczność – zanik napięcia
□ Cząsteczki niesione w powietrzu (generowane w wyniku wykonywanej pracy)
□ Dymy/wyziewy (również spawalnicze, etc.)
□ Atmosfera uboga w tlen
□ Zanieczyszczona woda
□ Woda – utonięcie/hipotermia
□ Zalanie (np. urządzeń elektrycznych pod napięciem)
□ Substancje chemiczne – ciecze/opary
□ Żrące
□ Toksyczne
□ Wybuchowe/palne
□ Inne .............................................................
□ Promieniowanie jonizujące / Rtg / UV
□ Nadmierny hałas
□ Nadmierne wibracje
□ Słabe oświetlenie
□ Nawisy materiałów sypkich grożące oberwaniem się
□ Spadające przedmioty
□ Upadek z wysokości
□ Wpadnięcie do wnętrza
□ Upadek na skutek poślizgnięcia/potknięcia
□ Powierzchnie/media gorące/zimne
□ Układy i urządzenia pod ciśnieniem
□ Pożar
□ Transport ciężkich materiałów/elementów
□ Ostre/poszarpane przedmioty
□ Ciasne miejsce pracy
□ Elementy ruchome / wirujące – ryzyko pochwycenia
□ Inne ..................................................

8) WYMAGANE ZABEZPIECZENIA:
□ Wydzielenie i oznakowanie rejonu prac
□ Sprzęt gaśniczy
□ Osoba asekurująca
□ Zabezpieczenie/asekuracja otworów
□ Wentylacja/systemy wyciągowe
□ Rusztowania, podesty
□ Koce trudnopalne
□ Ustawienie ekranu
□ Zapewnienie drogi/dróg ewakuacji
□ Lokalizacja najbliższego natrysku bezpieczeństwa
□ Nadzór Zakładowej Służby Ratowniczej
□ Zakaz prac z otwartym ogniem
□ Zakaz przebywania na linii wyrzutu materiałów sypkich przez włazy/otwory
□ Ustalenie sposobu komunikowania się pracowników
□ Odcięcie źródeł energii
□ Inne ………………………………………….
9) WYMAGANY SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ:
□ Ochrona głowy
□ Hełm
□ Hełm z paskiem podbródkowym
□ Ochrona oczu/twarzy
□ Okulary ochronne
□ Gogle/okulary z doszczelnieniem
□ Przyłbica ochronna (np. szlifowanie, cięcie)
□ Przyłbice/okulary spawalnicze
□ Odzież specjalistyczna
□ Kombinezon ochronny przeciwpyłowy
□ Kombinezon/odzież chemoodporna
□ Kombinezon/odzież odporna na wysoką temperature
□ Kombinezon chemoodporny
□ Odzież antyelektrostatyczna
□ Kamizelka odblaskowa
□ Rękawice antyprzecięciowe
□ Rękawice chemoodporne
□ Ochrona dróg oddechowych
□ Maska jednorazowa przeciwpyłowa
□ Maska z pochłaniaczem
□ Aparat oddechowy
□ Obuwie
□ Obuwie ochronne
□ Obuwie chemoodporne
□ Sprzęt asekuracyjny
□ Szelki bezpieczeństwa z linką asekuracyjną
□ Szelki bezpieczeństwa z urządzeniem samohamownym
□ Ochrona słuchu
□ Kamizelka ratunkowa
□ Inne …………………………………………………
10) JEŻELI PRACA EKSPLOATACYJNA, ALE NIE WYMAGA WYSTAWIENIA ZEZWOLENIA
NA PRACE PRZY URZĄDZENIU ENERGETYCZNYM – POWÓD:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..….

11) POLECENIODAWCA:
Imię i nazwisko: …………………….………… Podpis osoby wystawiającej zezwolenie: ……………….…
12) DOPUSZCZAJĄCY:
Imię i nazwisko: …………………….…………
Przygotowano miejsce pracy zgodnie z zezwoleniem, przeprowadzono instruktaż z zagrożeń
występujących w miejscu pracy i jego sąsiedztwie oraz ze sposobów bezpiecznego wykonania pracy.
Podpis: …………………………………….
13) KIERUJĄCY ZESPOŁEM:
Imię i nazwisko: …………………….…………
Potwierdzam sprawdzenie miejsca pracy i jego przyjęcie oraz przestrzeganie warunków bezpiecznego
prowadzenia prac.
□ Kierujący zespołem posiada odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne grupy .......... o nr ........... .
Podpis: ………………………………
14) OSOBY WYKONUJĄCE PRACE:
Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

15) SKŁAD ZESPOŁU ZAJMUJĄCEGO SIĘ ROZPOZNANIEM I OPRACOWANIEM ANALIZY
ZAGROŻEŃ:
Imię i nazwisko: .....................................................
Stanowisko: ...........................................................

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: .....................................................
Stanowisko: ...........................................................

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: .....................................................
Stanowisko: ...........................................................

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: .....................................................
Stanowisko: ...........................................................

Podpis: ………………………………

16) ZAKOŃCZENIE PRAC:
Data i godzina: ………………………………….… Podpis Dopuszczającego: ……………………………
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ZEZWOLENIE nr ……………. / rok……………
ZEZWOLENIE MUSI BYĆ WYDANE W PRZYPADKU:
OTWIERANIA WŁAZÓW i CZYSZCZENIA Z ZEWNĄTRZ KOTŁÓW WĘGLOWYCH,
KOTŁA
KOROWEGO,
KOTŁA
SODOWEGO,
LEJÓW
KOTŁÓW,
LEJÓW
ELEKTROFILTRÓW w
tym PIECA WAPIENNICZEGO,
oraz PRZENOŚNIKA
KUBEŁKOWEGO WAPNA jeśli istnieje narażenie na gaz spalinowy, popiół lotny lub siarczan
sodu.
1) Oddział: Kotłowni i Maszynowni/Regeneracji Ługów*
2) Urządzenie/ Lokalizacja:
3) Data i czas rozpoczęcia prac:

Data i czas zakończenia prac:__________

4) Zadanie do wykonania:

5) Procedura Związana z Wykonywanym Zadaniem nr:

_______________________________________________________________
(Do zezwolenia muszą być dołączone procedury związane z wykonaniem zadania!!)

6) Pracownicy wykonujący zadanie: (Wszystkie osoby należy wpisać na odwrocie zezwolenia)
7) Czy wszyscy pracownicy wymienieni powyżej zostali przeszkoleni i zrozumieli

informacje zawarte w procedurze? TAK / NIE* (jeśli zostało wybrane NIE - Nie wykonuj
zadania! Skontaktuj się z przełożonym po dalsze instrukcje.)

8) Czy wszyscy pracownicy wymienieni powyżej są wyposażeni w środki ochrony

indywidualnej niezbędne do wykonania zadań wymienionych w procedurze? TAK/
NIE*(jeśli zostało wybrane NIE - Nie wykonuj zadania! Skontaktuj się z przełożonym po dalsze instrukcje.)
9) Potwierdzam, że wszystkie warunki przedłożone w procedurze zostały spełnione oraz

rozpoczęcie prac jest bezpieczne:
a) Wyznaczony pracownik ze strony gospodarza obiektu (Dopuszczający): (Osoba odpowiedzialna
za przygotowanie miejsca pracy MM Kwidzyn sp. z o.o.)
................................................................................

............................................................................

(Imię i nazwisko)

b)

podpis

Pracownik nadzoru wykonawcy prac (Kierujący zespołem)- Potwierdzam sprawdzenie miejsca pracy
i jego przyjęcie oraz przestrzeganie warunków bezpiecznego prowadzenia prac:

...............................................................................
(Imię i nazwisko)

............................................................................
podpis

W przypadku prac eksploatacyjnych dot. urządzenia energetycznego oświadczam, że posiadam odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne
grupy ……….... o nr……………………..………(wypełnia Kierujący zespołem).
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10) Gospodarz obiektu - Nadzór (Poleceniodawca) - Akceptuję zezwolenie:
..................................................................................................................................

…………………

Kierownik lub osoba upoważniona ze strony MM Kwidzyn sp. z o.o.: (Imię i nazwisko)

data /podpis

WYKAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIE:
L.p.

Imię nazwisko

Firma
MM Kwidzyn
sp. z o.o.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

*Niepotrzebne skreślić

Wykonawca

Uwagi
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WAŻNE: Poniższego Uzupełnienia NIE TRZEBA wypełniać w przypadku, gdy*:
Praca wykonywana jest przez pracowników MM Kwidzyn sp. z o.o. na podstawie Instrukcji Eksploatacji urządzenia energetycznego
Inny powód (określić): ……………………………………………………………………………………………………………………….
* - zaznacza Poleceniodawca

UZUPEŁNIENIE do Zezwolenia na pracę przy urządzeniach energetycznych
Nr…………………. / rok…………………..

1. Dotyczy zezwolenia:

2. Przerwy w pracy niewymagające wznowienia pracy (powtórnego dopuszczenia) przez
wyznaczonego pracownika ze strony gospodarza obiektu:
Opis: Są to przerwy w czasie których miejsce/ strefa pracy nie uległa zmianie, nie zostały zmienione lub
zlikwidowane blokady /zabezpieczenia oraz ogólny stan bezpiecznego wykonywania pracy nie został pogorszony.
Weryfikuje - kierujący zespołem.

Wznowienie pracy niewymagające powtórnego dopuszczenia

Przerwa w pracy
data

godz.

data

godz.

Czytelny podpis kier. zespołem

3. Przerwy w pracy wymagające wznowienia pracy (powtórnego dopuszczenia) przez
wyznaczonego pracownika ze strony gospodarza obiektu:
Opis: Są to przerwy trwające dłużej niż 20 min. dla przestrzeni zamkniętych pozostawionych bez asekuracji, jak
również takie przerwy, w czasie których w miejscu/ strefie pracy zmieniają się warunki, zabezpieczenia, blokady
oraz ich ogólny stan bezpiecznego wykonywania pracy mógł został pogorszony. Weryfikuje - kierujący zespołem.

Wznowienie pracy wymagające powtórnego dopuszczenia

Przerwa w pracy
data

godz.

data

godz.

Czytelny podpis kier. zespołem

Czytelny podpis dopuszczającego

4. Opis informujący o braku ponownego dopuszczenia do pracy przez pracownika wyznaczonego
ze strony gospodarza obiektu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Należy opisać powody jakie zaistniały lub wpłynęły na to, że praca po przerwie nie może być ponownie wykonywana)

…………………………………………………………………………….
Dotyczy tylko pkt. 4 - Podpis wyznaczonego pracownika ze
strony gospodarza obiektu.

MM Kwidzyn sp. z o.o.
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TABLICE ELEKTRYCZNE
I. TABLICE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH - OSTRZEGAWCZE

II. TABLICE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH - INFORMACYJNE

III. TABLICE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH – ZAKAZU

Zał. Nr 53a do Instrukcji
PO 03/01 (wersja 6)

dla firm zewnętrznych

Straż pożarna
+4855610 8998

WYKONAJ OCENĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ZADANIA I ZACHOWAJ JĄ W MIEJSCU WYKONYWANIA PRAC

1. Data/godzina:
Koordynator BHP ds. wykonawców :
Nazwa firmy:
Miejsce pracy (obiekt/obszar):
Opis prac:
Liczba pracowników przydzielonych do prac: __________
Czy Kierujący Zespołem zapoznał się z Protokołem uzgodnień BHP? Tak

Rękawice ochronne

Nie*

ND**

2. Kierujący zespołem ma obowiązek przypomnieć pracownikom o:
 Skoncentrowaniu na zadaniu, a nie na czasie – pośpiech jest złym doradcą!
 Postępowaniu zgodnie z procedurami – „skróty” są nieakceptowalne!
 Stosowaniu regularnych przerw – minimalizowaniu zmęczenia i nieuwagi!
 Konieczności potwierdzenia: Nie wiesz, nie jesteś pewien – zapytaj!
 Obowiązku reagowania na niebezpieczne sytuacje i zachowania.
 Analizowaniu zagrożeń – zwłaszcza narażenia na uderzenie przez przedmioty i media.
Zwracaj uwagę na bezpieczeństwo pracy swoich współpracowników i reaguj w razie potrzeby!
3. ZAGROŻENIA
Tak/Nie

Tak/Nie

Tak/Nie

Mikroklimat gorący/zimny
Sprzęt zmotoryzowany
Narzędzia
Zwierzęta, insekty
Energia mechaniczna
Energia hydrauliczna
Energia pneumatyczna
Energia elektryczna/łuk el.
Pyły palne
Przestrzenie zamknięte

Toksyczne chemikalia*
Żrące/drażniące chemikalia**
Materiały palne
Azbest
Instalacja ClO2, metanolu
Instalacja terpentyny
Przepływ materiałów/mediów
Upadek z wysokości
Zimne/gorące powierzchnie
Upadek do wnętrza
Punkt zbieżności***

Praca w strefie wybuchowej
Zmagazynowana energia
Źródła promieniowania
Warunki pogodowe
Spadające elementy
Elementy ruchome/wirujące
Lej elektrofiltru(gorący pył)
Samochody
Odpady
Hałas / wibracje
PCB (Polichlorowane bifenyle)

Możliwość skażenia środowiska

Upadek na tym samym poziomie

Wejście w rejon o ograniczonym dostępie (GWS, KS, Celulozownia)
Inne źródła zagrożeń:________________________________
* działające na drogi oddechowe np. H2S; ** działające na skórę np. NaOH, H2SO4, HCl; *** rozważyć sposób złagodzenia
ryzyka (np. użycie tymczasowych elementów magnetycznych zamiast trwale połączonych, oznaczenie kolorystyczne lub
informacyjne stref zbieżności etc.)

4. WYMAGANE ZEZWOLENIA/POZWOLENIA
Tak/ Nie

Odcięcia energii i mediów (ZES)
Wejście na obiekt produkcyjny
Obsługa sprzętu ciężkiego (wózki, koparki…)
Plan czynności dźwigowych
Otwieranie instalacji z med. niebezpiecz.
Odbiór rusztowania
Wejście na dach / praca na wysokości
Prace nierutynowe
Prace przy urządzeniach energetycznych
Plan BiOZ
Pisemne polecenie pracy (urz. elektroenergetyczne)
Użycie wody ppoż.
Obsługa wind/suwnic/podnośników…
Zamknięcie drogi
Wejście do przestrzeni zamkn. (zbiorniki, wykopy..)
Prace z otwartym ogniem
Wejście na obiekt o zagrożeniu chemicznym lub wybuchowym
Prace w wykopach innych niż przestrzeń zamknięta

Ratownictwo medyczne
+4855610 8999

Ochrona Zakładu
+4855610 8440

Koordynator MM
+4855 ..….…..….

5. WYMAGANE ŚRODKI OCHRONY
TAK/ NIE

* - Jeśli „Nie” - skontaktować się z Koordynatorem BHP ds. wykonawców MM Kwidzyn sp. z o.o. **- Wykonawca nie jest
objęty procesem Zarządzania Bezpieczeństwem Wykonawców

Tak/ Nie

Twoje zgłoszenie pomaga innym!

Arkusz Oceny Ryzyka dla Zadania

chemiczne
odporne na przecięcie
dielektryczne
antyprzebiciowe
odporne na temp.
spawalnicze
Ochrona oczu

okulary ochronne
przyłbica
gogle

Odzież ochronna
TAK/ NIE

Pozostałe środki ochrony
TAK/ NIE

łukoodporna
odporna chemicznie
ostrzegawcza
dostosowana do pogody
spawalnicza
Ochrona dróg oddechowych

maska przeciwpyłowa
maska ucieczkowa
aparat tlenowy
maska pełnotwarzowa

Kask
Ochrona słuchu
Miernik wielogazowy
Wydzielenie rejonu prac
Wentylacja
Sprzęt gaśniczy
Asekuracja służby ppoż.
Praca w min. 2 osoby
Inne: (wymienić)
…………………………………………

okulary z doszczelnieniem Ochrona przed upadkiem
Ochrona nóg
urządzenie samohamowne

buty ochronne
nakładki ochronne
kalosze

szelki
linka asekuracyjna (wg. Zasad BHP -11.8.1)

6. KRYTERIA WSTRZYMANIA PRACY
● Wystąpiły niebezpieczne warunki
● Awaria
● Zmiana zakresu pracy
● Zidentyfikowano duże ryzyko
● Alarm
● Zmiana sposobu wykonania zadania
● Zdarzenie potencjalne
● Wypadek
● Zmiana warunków np. pogody
Jeśli kryterium wystąpiło – przerwij swoją i/lub innych pracę! W razie zagrożenia podejmij ewakuację!
Powiadom odpowiednie służby jeśli to konieczne! Skontaktuj się z Koordynatorem BHP ds. wykonawców (MM
Kwidzyn sp. z o.o.)
7. Czy pracownicy zostali poinformowani i zapoznani z niniejszą oceną?

Tak

Nie

Pracownik nie może przystąpić do zadania jeśli nie zapoznał się i nie podpisał powyższej Oceny.
KIERUJĄCY ZESPOŁEM:
Nazwisko: _______________________________Data: ________________ Podpis: __________________
CZŁONKOWIE ZESPOŁU FIRMY ZEWNĘTRZNEJ:
Nazwisko: _______________________________Data: ________________ Podpis: __________________
Nazwisko: _______________________________Data: ________________ Podpis: __________________
Nazwisko: _______________________________Data: ________________ Podpis: __________________
Nazwisko: _______________________________Data: ________________ Podpis: __________________
Nazwisko: _______________________________Data: ________________ Podpis: __________________
Nazwisko: _______________________________Data: ________________ Podpis: __________________
Powyższe potwierdza, że pracownicy zostali zapoznani z oceną ryzyka i z zasadami bezpiecznej pracy,
a Kierujący Zespołem realizuje bezpośredni nadzór nad Zespołem w zakresie bezpieczeństwa.
ZWERYFIKUJ OCENĘ RYZYKA JEŚLI WARUNKI ULEGNĄ ZMIANIE I POWIADOM PRACOWNIKÓW O
ZMIANACH W OCENIE
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Wymagane zestawy środków ochrony indywidualnej zabezpieczające przed
łukiem elektrycznym dla poszczególnych kategoriach zagrożenia:
Tabela 3.6. Wymagane zestawy środków ochrony indywidualnej przed łukiem elektrycznym dla poszczególnych kategorii zagrożenia (wg NFPA 70E - Tabela 130.C(16))

Kategoria zagrożenia

1

Wymagany zestaw środków ochrony indywidualnej przed łukiem elektrycznym
- okulary ochronne,
- zatyczki do uszu,
- hełm ochronny,
- przyłbica do hełmu certyfikowana* na min. 4 cal/cm 2,
- skórzane obuwie ochronne,
- rękawice skórzane lub rękawice skórzane na rękawicach elektroizolacyjnych,
- bielizna z materiałów nietopliwych,
- odzież łukochronna z długimi rękawami (koszula i spodnie lub bluza i spodnie)
certyfikowana* na min. 4 cal/cm 2,
- okulary ochronne,
- zatyczki do uszu,
- hełm ochronny,

2

-

przyłbica do hełmu certyfikowana* na min. 8 cal/cm 2,
skórzane obuwie ochronne,
rękawice skórzane lub rękawice skórzane na rękawicach elektroizolacyjnych,
bielizna z materiałów nietopliwych,

- odzież łukochronna z długimi rękawami (koszula i spodnie lub bluza i spodnie)
certyfikowana* na min. 8 cal/cm 2,
- kominiarka certyfikowana* na min. 8 cal/cm 2,

3

-

okulary ochronne,
zatyczki do uszu,
hełm ochronny,
skórzane obuwie ochronne,
rękawice łukochronne lub rękawice skórzane na rękawicach elektroizolacyjnych,
bielizna z materiałów nietopliwych,

- wielowarstwowy system odzieży łukochronnej (długie spodnie + bluza z długim
rękawem lub kombinezon), certyfikowany* na min. 25 cal/cm 2,
- kaptur łukochronny certyfikowany* na min. 25 cal/cm 2,

4

-

okulary ochronne,
zatyczki do uszu,
hełm ochronny,
skórzane obuwie ochronne,
rękawice łukochronne lub rękawice skórzane na rękawicach elektroizolacyjnych,
bielizna z materiałów nietopliwych,

- wielowarstwowy system odzieży łukochronnej (długie spodnie + bluza z długim
rękawem lub kombinezon), certyfikowany* na min. 40 cal/cm 2,
- kaptur łukochronny certyfikowany* na min. 40 cal/cm 2,
*) W ogólnym przypadku certyfikacja oznacza deklarację producenta o:
- wykonanym badaniu odporności na działanie łuku elektrycznego oraz
- normie** wg której wykonano badanie (lub badania) oraz
- kategorii HRC*** lub mniejszej z wartości współczynników ATPV*** i EBT***.
Dodatkowo środki ochrony indywidualnej muszą być trwale i w sposób widoczny oznaczona informacją o spełnieniu wymagań łukochronności za
pomocą odpowiednich symboli (patrz rys. 3.9 i 3.10).
**) Obecnie wymogi dla środków ochrony przed łukiem elektrycznym określają normy:
- ASTM-F 1506 (obowiązuje tylko w USA),
- IEC 61482-1-1 - porównywalna z ASTM F1959-05, testy wykonywane tzw. metodą otwartego łuku (Klasa 1),
- IEC 61482-1-2 – testy wykonywane tzw. metoda zamkniętego łuku („box test”, Klasa 2),
- IEC 61482-2 – zawiera zestaw warunków z w/w norm,
- PN-EN 61482-1-1:2009 - wersja angielska przyjęta przez Polski Komitet Normalizacyjny [6],
- PN-EN 61482-1-2:2015-04 - wersja angielska przyjęta przez Polski Komitet Normalizacyjny [7].
***)
- HRC 1,2,3,4 (Hazard Risk Category ) to dopuszczalna kategoria zagrożenia łukiem elektrycznym. Termin od 2015 r. zastąpiony przez: Arc PPE
Level, Arc PPE Category lub ARC (Arc-Rated Category) .
- ATPV (Arc Thermal Performance Value ) to współczynnik określający graniczną energię cieplną łuku, która oddziałując na powierzchni odzieży daje
50% ryzyko wystąpienia oparzenia drugiego stopnia na chronionej tą odzieżą skórze (na podstawie Krzywej Stolla). Wyrażony w cal/cm 2.
- EBT (Energy Breakopen Threshold ) to współczynnik określający graniczną energię cieplną łuku, która oddziałując na powierzchnię odzieży daje 50%
ryzyko utraty ciągłości tkaniny na długości większej niż 2,5 cm (1 in.) lub na powierzchni większej niż 1,6 cm 2 (0,5 in.2). Wyrażony w cal/cm2.
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Wykaz czynności wykonywanych podczas obsługi czynnych urządzeń elektrycznych:

Tabela 3.5. Identyfikacja ryzyka wystąpienia łuku elektrycznego dla układów AC i DC (wg NFPA 70E – Tabela 130.C(15)(A)(a))
Czynność

Warunki pracy urządzenia

Konieczność stosowania ŚOI
łukochronnych (ARC-PPE)

Dowolny

Nie

Odczyt wskazań miernika na panelu podczas zmiany położenia
przełącznika miernika

Wszystkie z poniższych:
Urządzenie jest poprawnie podłączone
Urządzenie jest poprawnie obsługiwane
Wszystkie drzwiczki urządzenia są zamknięte i zabezpieczone

Nie

Wszystkie osłony urządzenia są na miejscu i zabezpieczone
Normalna operacja łączeniowa na wyłączniku, rozłączniku,
przełączniku, styczniku, urządzeniu rozruchowym (starter, panel)

Nie ma wskazań o zbliżających się zakłóceniach
Jedno lub więcej z poniższych:
Urządzenie nie jest poprawnie podłączone
Urządzenie nie jest poprawnie obsługiwane
Drzwiczki urządzenia są otwarte lub nie zabezpieczone

Tak

Osłony urządzenia są zdjęte lub nie zabezpieczone
Są wskazania o możliwych zbliżających się zakłóceniach
W układach zmiennoprądowych: praca na elementach
znajdujących się pod napięciem, wliczając pomiary napięcia

Dowolny

Tak

W układach stałoprądowych: praca na elementach znajdujących
się pod napięciem, przy podłączonych szeregowo bateriach
akumulatorów, wliczając pomiary napięcia

Dowolny

Tak

Wszystkie z poniższych:
Urządzenie jest poprawnie podłączone
Urządzenie jest poprawnie obsługiwane

Pomiar napięcia przy pojedynczych ogniwach baterii,
lub jednostek z wieloma ogniwami

Nie

Osłony wszystkich innych urządzeń są na miejscu
i zabezpieczone
Nie ma wskazań o zbliżających się zakłóceniach
Jedno lub więcej z poniższych:
Urządzenie nie jest poprawnie podłączone
Urządzenie nie jest poprawnie obsługiwane
Drzwiczki urządzenia są otwarte lub nie zabezpieczone

Tak

Osłony urządzenia są zdjęte lub nie zabezpieczone
Są wskazania o możliwych zbliżających się zakłóceniach
Demontaż lub instalacja wyłączników lub innych łączników

Dowolny

Tak

Wszystkie z poniższych:
Urządzenie jest poprawnie podłączone
Demontaż lub instalacja osłon sprzętowych, takich jak:
torowiska przewodów, skrzynki przyłączowe, drabinki/kanały
kablowe nie odsłaniających gołych przewodników znajdujących
się pod napięciem
i innych elementów obwodów

Urządzenie jest poprawnie obsługiwane

Nie

Nie ma wskazań o zbliżających się zakłóceniach
Jedno lub więcej z poniższych:
Urządzenie nie jest poprawnie podłączone
Urządzenie nie jest poprawnie obsługiwane

Tak

Są wskazania o możliwych zbliżających się zakłóceniach
Demontaż osłon mocowanych na śruby (by odsłonić elementy
układu znajdujące się pod napięciem). W układach DC - także
osłony biegunów baterii

Dowolny
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Tak

Czynność

Warunki pracy urządzenia

Konieczność stosowania ŚOI
łukochronnych (ARC-PPE)

Wszystkie z poniższych:
Urządzenie jest poprawnie podłączone
Urządzenie jest poprawnie obsługiwane

Nie

Osłony wszystkich innych urządzeń są na miejscu
i zabezpieczone
Nie ma wskazań o zbliżających się zakłóceniach
Demontaż osłon łączników międzyogniwowych baterii

Jedno lub więcej z poniższych:
Urządzenie nie jest poprawnie podłączone
Urządzenie nie jest poprawnie obsługiwane
Drzwiczki urządzenia są otwarte lub nie zabezpieczone

Tak

Osłony urządzenia są zdjęte lub nie zabezpieczone
Są wskazania o możliwych zbliżających się zakłóceniach
Otwieranie drzwi i osłon mocowanych za pomocą zawiasów (by
odsłonić gołe elementy układu znajdujące się pod napięciem)

Dowolny

Tak

Dowolny

Nie

Dowolny

Tak

Praca przy obwodach sterowniczych z odsłoniętymi częściami
czynnymi, których napięcie nie przekracza 120 V, przy założeniu,
że nie występują inne części czynne
o napięciu powyżej 120 V, wliczając w to otwieranie osłon na
zawiasach w celu uzyskania dostępu.

Dowolny

Nie

Praca przy obwodach sterowniczych z odsłoniętymi częściami
czynnymi, których napięcie jest większe niż 120 V

Dowolny

Tak

Dowolny

Tak

Dowolny

Tak

Wykonywanie pomiarów termograficznych oraz innych
bezkontaktowych czynności poza obostrzoną granicą zbliżenia
(Restricted Approach Boundary). Czynności
te nie uwzględniają otwierania drzwiczek lub osłon
Zastosowanie tymczasowych uziemień ochronnych
po próbach napięciowych

Montaż, lub demontaż poszczególnych komór urządzeń
rozruchowych (panel, wózek) w silnikowym układzie
sterowniczym (stycznikowni - MCC)
Montaż lub demontaż stelażu wyłączników lub rozruszników
(urządzeń rozruchowych, wózków, paneli) w kabinach, drzwiczki
otwarte lub zamknięte
Montaż, lub demontaż wtykowych urządzeń,
do lub z szynoprzewodów

Dowolny

Tak

Przegląd izolowanego kabla bez ingerencji w jego położenie/stan

Dowolny

Nie

Przegląd izolowanego kabla wraz z ingerencją w jego
położenie/stan

Dowolny

Tak

Praca na odsłoniętych częściach czynnych urządzenia
bezpośrednio zasilanych z rozdzielnicy tablicowej lub silnikowego
układu sterowniczego (stycznikowni - MCC)

Dowolny

Tak

Dowolny

Tak

Dowolny

Tak

Dowolny

Nie

Dowolny

Nie

Dowolny

Tak

Montaż lub demontaż licznika energii elektrycznej (kWh, przy
pierwotnym napięciu i prądzie)
W układach DC: montaż lub demontaż pojedynczych lub
wieloogniwowych jednostek baterii,
znajdujących się w obudowie
W układach DC: montaż lub demontaż pojedynczych lub
wieloogniwowych jednostek baterii,
znajdujących się na otwartym stelażu
W układach DC: obsługa/konserwacja pojedynczego ogniwa
baterii, lub wieloogniwowych jednostek znajdujących się na
otwartym stelażu
W układach DC: praca na odsłoniętych częściach czynnych
wchodzących w skład sprzętu utylizacyjnego zasilanego
bezpośrednio ze źródła DC
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Czynność

Odporna na działanie łuku elektrycznego aparatura łączeniowa
typu 1 lub 2 (dla czasów wyłączenia <0.5 s przy potencjalnym
prądzie zwarciowym nie przekraczającym wartości znamionowej
wytrzymywanej przez urządzenia) oraz zamknięta w metalowej
obudowie aparatura łączeniowa z bezpiecznikiem lub bez
wykonana z konstrukcji odpornej na działanie łuku
elektrycznego, przebadana zgodnie z IEEE C37.20.7:

Warunki pracy urządzenia

Konieczność stosowania ŚOI
łukochronnych (ARC-PPE)

Wszystkie z poniższych:
Urządzenie jest poprawnie podłączone
Urządzenie jest poprawnie obsługiwane
Wszystkie drzwiczki urządzenia są zamknięte i zabezpieczone

Nie

Wszystkie osłony urządzenia są na miejscu i zabezpieczone
Nie ma wskazań o zbliżających się zakłóceniach
Jedno lub więcej z poniższych:

Montaż lub demontaż (konstrukcji) wyłączników
z szafy rozdzielczej,

Urządzenie nie jest poprawnie podłączone

Montaż lub demontaż (konstrukcji) urządzeń uziemiających lub
probierczych,

Drzwiczki urządzenia są otwarte lub nie zabezpieczone

Urządzenie nie jest poprawnie obsługiwane

Tak

Osłony urządzenia są zdjęte lub nie zabezpieczone
Montaż lub demontaż (konstrukcji) transformatorów napięcia na
lub z szyny.
Otwieranie celek przekładników napięciowych lub transformatora
obwodów wtórnych rozdzielnicy
Wykonywanie operacji łączeniowych na wolnym powietrzu przy
napięciu 1 kV do 15 kV

Są wskazania o możliwych zbliżających się zakłóceniach
Dowolny

Tak

Dowolny

Tak

UWAGI:

Tam, gdzie zaznaczono brak wymogu stosowania dodatkowych środków ochrony osobistej, przyjęto małe prawdopodobieństwo wystąpienia łuku elektrycznego.

Określenie "poprawnie podłączone" oznacza, że urządzenie jest podłączone zgodnie z wymogami zakładu, odpowiednimi standardami oraz rekomendacjami producenta.

Określenie "poprawnie obsługiwane" oznacza, że urządzenie jest obsługiwane zgodnie z rekomendacjami producenta, wymogami zakładu oraz odpowiednimi standardami.

Określenie "wskazania o możliwych zbliżających się zakłóceniach" oznacza, że istnieje możliwość pojawienia się łuku elektrycznego, przegrzania, utraty lub uszkodzenia odpowiednich elementów układu,
oraz że mogą wystąpić widoczne uszkodzenia lub pogorszenie układu.
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UŻYTKOWNICY PROCEDURY: wszystkie komórki organizacyjne
1. CEL PROCEDURY
Określenie minimum wymogów oraz zasad w zakresie funkcjonowania w MM Kwidzyn systemu
kontroli źródeł energii na urządzeniach i liniach technologicznych. System ten ma zapobiec
niespodziewanemu i niepożądanemu uruchomieniu urządzenia lub linii technologicznej w trakcie
serwisu lub remontu.
2. DEFINICJE
Energia niepożądana: energia, która może spowodować nieoczekiwane lub niepożądane uruchomienie
urządzenia, ruch elementu, przepływ medium lub inne oddziaływanie powodujące w rezultacie
obrażenia u ludzi lub straty mienia. Rodzaje energii: elektryczna, pneumatyczna, mechaniczna
(potencjalna, kinetyczna), hydrauliczna, jonizująca, chemiczna, cieplna (termiczna).
Urządzenie odcinające energię niepożądaną: urządzenie, które fizycznie odcina źródło energii.
Przykłady: rozłącznik elektryczny, zawór, zaślepka, podpora stołu podnośnego.
Blokada: mechanizm służący do zabezpieczenia urządzenia odcinającego energię niepożądaną przed
przypadkowym załączeniem zamykany na kłódkę.
Stan energii zerowej (ZES): stan urządzenia lub linii technologicznej, w którym wyeliminowana jest
możliwość nieoczekiwanego lub niepożądanego włączenia, uruchomienia lub innego niebezpiecznego
oddziaływania.
Arkusz stanu energii zerowej: arkusz określający miejsca i sposób odcięcia wszystkich źródeł
energii dla danego urządzenia (zadania).
Dopuszczający ZES: pracownik MM Kwidzyn (koordynator ds. remontów, koordynator ds. rozwoju,
koordynator zmianowy, mistrz, operator prowadzący lub inna osoba wyznaczona przez kierownika)
upoważniony do:
- wydania polecenia odcięcia wszystkich źródeł energii urządzeń i ich zablokowania dla
określonego zadania,
- nadzoru nad likwidacją blokad po zakończeniu robót, sprawdzenia gotowości urządzeń do
rozruchu i wydania polecenia dopuszczenia do pracy naprawianej instalacji.
TAGOUT: tabliczka ostrzegacza zawierająca informację o zakazie operowania danym urządzeniem z
uwagi na trwające na nim prace remontowe stosowana w sytuacjach, gdy urządzenie nie jest
dostosowane do założenia fizycznej blokady.
Kontrolowany stan energii (CES): forma kontroli energii niebezpiecznej przewidziana dla prac
rutynowych, powtarzalnych i drobnych czynności serwisowych. W tym stanie energia występuje, ale
osoby kompetentne pracujące przy urządzeniu sprawują nad nią wyłączny nadzór.
Stan zasilania (LES): forma kontroli energii potencjalnie niebezpiecznej przewidziana dla
ograniczonej ilości zadań, które mogą być wykonywane wyłącznie na ruchu. W stanie tym energia i
ruch zwykle występują, ale urządzenia często pracują w trybie ręcznym, na małej prędkości lub przez
impulsowanie.
MM Kwidzyn/Spółka – MM Kwidzyn sp. z o.o.
3. ZASADY OGÓLNE
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3.1. Do przestrzegania zasad systemu stanu energii zerowej zobowiązani są wszyscy pracownicy
MM Kwidzyn oraz firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Spółki.
3.2. Tam, gdzie jest to możliwe należy zawsze stosować stan energii zerowej (ZES).
3.3. Zabezpieczenie przed przypadkowym przepływem energii uzyskuje się poprzez odcięcie
źródła energii urządzeniem odcinającym i zablokowanie go w pozycji wyłączonej za pomocą
kłódki z numerem. Dla potrzeb blokowania odcięć źródeł energii elektrycznej, rozdzielnie są
wyposażone w urządzenia blokujące oraz kłódki z numerem.
3.4. Multilocki, kłódki i identyfikatory należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem.
Stosowanie multilocków, kłódek i identyfikatorów do innych celów jest zabronione.
3.5. Nie wolno pracować pod zabezpieczeniem kłódki z identyfikatorem innego pracownika.
3.6. Dla ułatwienia identyfikacji gotowe identyfikatory imienne posiadają następujące oznaczenia
kolorystyczne:
 Kolor czerwony: dopuszczający ZES,
 Kolor biały: pracownicy obsługi MM Kwidzyn,
 Kolor zielony: pracownicy SUR –MM Kwidzyn,
 Kolor niebieski: pracownicy SUR – KBR,
 Kolor żółty: serwisanci i osoby sporadycznie wykonujące prace,
 Kolor pomarańczowy: pracownicy firmy Tor-Pal.
Zalecany kolor identyfikatora dla firm zewnętrznych to kolor żółty, natomiast kolor kłódki
może być dowolny z wykluczeniem czerwonego, który jest zastrzeżony dla dopuszczającego
ZES ze strony MM Kwidzyn.
3.7. Przed rozpoczęciem prac pracownicy wykonawcy muszą zostać przeszkoleni z zasad
stanowiących Wyciąg przepisów z Instrukcji Ogólnej Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w MM
Kwidzyn sp. z o.o. dla firm zewnętrznych, w tym dot. procedury ZES. Firmy organizują
szkolenie dla swoich pracowników we własnym zakresie. Pracownicy przystępując do pracy
zobowiązani są posiadać indywidualną kłódkę z identyfikatorem. Kłódka posiada jeden
niepowtarzalny klucz.
3.8. MM Kwidzyn nie zapewnia kłódek dla pracowników firm zewnętrznych.
3.9. Na identyfikatorach należy w sposób trwały umieścić następujące informacje:
 Nazwa firmy,
 Imię i Nazwisko pracownika,
 Numer telefonu służbowego do pracownika lub jego przełożonego.
3.10. Każda osoba wykonująca prace dopina swoją kłódkę z identyfikatorem bezpośrednio na
skrzynkę ZES lub na multilock założony na skrzynce ZES dla danego zadania i przystępuje
do wykonywania zadania. Po zakończeniu pracy kłódka z identyfikatorem jest odpinana i
zabierana przez pracownika.

4. ZASADY ZAKŁADANIA BLOKAD
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4.1. W przypadku konieczności wykonania prac związanych z naprawą, remontem, konserwacją,
przeglądem lub czyszczeniem maszyn i urządzeń, objętych systemem stanu energii zerowej,
wykonuje się następujące czynności:
4.1.1. Przygotowanie Arkusza stanu energii zerowej.
I. Jeżeli Arkusz stanu energii zerowej (wzór załącznik ZES nr 1 – Wykaz zabezpieczeń
ZES) dotyczący konkretnego zadania jest tworzony po raz pierwszy, dopuszczający
ZES:
a) pobiera szablon Arkusza stanu energii zerowej, który dostępny jest w Procedurze
ogólnozakładowej (PO)/PO 03/01;
b) wpisuje nazwę zadania;
c) ustanawia co najmniej dwuosobowy zespół do zdefiniowania wymaganych
punktów odcięć dla takiego zadania (rekomendowanymi członkami takiego
zespołu są operatorzy – w tym sam dopuszczający ZES, technolodzy, specjaliści
lub inni pracownicy posiadający doświadczenie w pracy z daną instalacją);
 zespół wykorzystuje dostępne schematy technologiczne do wstępnej
identyfikacji punktów odcięć energii wpisując je do arkusza ZES, a następnie
udaje się w rejon produkcyjny i dokonuje dalszej praktycznej analizy punktów
odcięć energii uzupełniając i/lub korygując wstępnie przygotowany arkusz
ZES;
 zespół identyfikuje również środki ochrony indywidualnej i rodzaje pozwoleń
wymaganych dla tego zadania – wskazując to na Arkuszu uzgodnień BHP
(wzór załącznik ZES nr 2); w tym zakresie zespół może skorzystać z pomocy
służby BHP;
 po zdefiniowaniu przez zespół wszystkich niezbędnych punktów odcięć i
uwzględnieniu ich na obowiązującej wersji formularza (zał. nr 1 – Wykaz
zabezpieczeń ZES), dopuszczający ZES:
 wpisuje Datę utworzenia na Arkuszu ZES i Arkuszu uzgodnień BHP,
 wpisuje imiona i nazwiska członków zespołu weryfikacyjnego na Arkuszu
ZES i Arkuszu uzgodnień BHP,
 zatwierdza arkusze do stosowania; jeśli dopuszczający ZES brał udział w
weryfikacji jako członek zespołu, przekazuje Arkusz ZES i Arkusz
uzgodnień BHP do zatwierdzenia przez kolejnego przełożonego w
hierarchii Wydziału; jeśli zatwierdzający stwierdzi potrzebę zmian w
Arkuszu ZES i/lub Arkuszu uzgodnień BHP, wówczas określa z zespołem
zakres rekomendowanych zmian;
 w przypadku konieczności przygotowania nowego Arkusza ZES podczas
awarii i braku możliwości zweryfikowania go przez kompetentną osobę
należy wspólnie z kolejnym przełożonym w hierarchii zweryfikować
wymagane punkty odcięcia ich lokalizację, oznaczenie i sposób odcięcia. W
weryfikacji można wykorzystać dostępne schematy technologiczne a w
przypadku ich braku należy wspólnie dokonać weryfikacji w terenie
korygując wstępnie przygotowany arkusz ZES
 archiwizuje w formie elektronicznej (skan) lub w formie papierowej
finalnie zatwierdzony Arkusz ZES z podpisami zespołu i zatwierdzającego.
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Wszędzie, gdzie jest mowa „archiwizuje” należy rozumieć archiwizowanie
w formie skanu lub w formie papierowej.
d) w przygotowanym Arkuszu ZES wpisuje nr skrzynki dla danego zadania oraz
opcjonalnie nr pracy według harmonogramu i przechodzi do pkt. 4.1.2.
II. Jeżeli Arkusz stanu energii zerowej (wzór załącznik ZES nr 1 – Wykaz zabezpieczeń
ZES) dotyczący konkretnego zadania został już utworzony, dopuszczający ZES:
a) sprawdza w Arkuszu ZES Datę weryfikacji , a w przypadku, gdy jej nie
wskazano, wówczas sprawdza Datę utworzenia i jeśli od tej daty upłynęło ponad
12 m-cy wówczas przed dalszym uruchomieniem procedury odcinania źródeł
energii konieczna jest praktyczna weryfikacja arkusza zgodnie z pkt. 12.3,
b) ocenia czy na podstawie posiadanej wiedzy, niezależnie od terminu utworzenia
lub ostatniej weryfikacji arkusza dla konkretnego zadania, nie nastąpiły w
instalacji zmiany, które wymagałyby również zmiany wykazu zabezpieczeń ZES
(jeśli dopuszczający ZES nie ma pewności, konsultuje się); w przypadku
stwierdzenia, że wystąpiły takie zmiany, wówczas konieczna jest praktyczna
weryfikacja arkusza zgodnie z pkt. 12.3,
c) w przypadku stwierdzenia iż od daty utworzenia lub weryfikacji Akusza ZES nie
upłynęło jeszcze 12 m-cy można odstąpić od wpisywania nazwisk członków
zespołu weryfikacyjnego
d) po uwzględnieniu pkt. a),b) i c)w arkuszu wpisuje nr skrzynki dla danego zadania
oraz opcjonalnie nr pracy według harmonogramu i przechodzi do pkt. 4.1.2.
4.1.2. Dopuszczający ZES wydaje polecenie odcięcia wszystkich źródeł energii
wyszczególnionych w arkuszu stanu energii zerowej, dotyczących zabezpieczenia danego
zadania oraz przekazuje pracownikom odcinającym źródła energii Arkusz blokad (wzór
załącznik ZES nr 3) opisujący lokalizację źródła energii w terenie oraz sposób wykonania
blokady. Stosowanie Załącznika nr 3 nie jest obowiązkowe, pełni on funkcję pomocniczą.
4.1.3. Osoba wyznaczona do odcięcia źródła energii i założenia blokady (technolog, elektryk,
napędowiec, automatyk, mechanik, operator systemów sterowania) odcina źródło energii,
zakłada blokadę i zamyka ją za pomocą kłódki z numerem, pobranej z miejsca
przechowywania kłódek dla potrzeb ZES np. pulpit główny wydziału/oddziału. Następnie
osoba wyznaczona do odcięcia źródła energii sprawdza skuteczność odcięcia energii.
Sprawdzenie skuteczności odcięcia energii może odbyć się poprzez wzrokową
weryfikację zabezpieczeń, sprawdzenie szczelności zaworów, zaślepek, próbę
uruchomienia urządzenia po zdjęciu energii lub poprzez użycie urządzeń pomiarowych.
4.1.4. Po założeniu blokady osoba wyznaczona do jej założenia wkłada klucz od kłódki do
skrzynki o numerze określonym w arkuszu stanu energii zerowej dla danego zadania i
potwierdza w nim czytelnym podpisem datę i godzinę założenia blokady (odcięcia źródeł
energii) oraz sprawdzenia skuteczności odcięcia energii.
4.1.5. Po wykonaniu powyższych czynności przez wszystkich odpowiedzialnych za założenie
blokad dopuszczający ZES sprawdza czy liczba kluczy w skrzynce z numerem
określonym w powyższym arkuszu w pozycji „Numer skrzynki ZES” jest zgodna z liczbą
blokad. W przypadku pozytywnej weryfikacji dopuszczający zakłada na skrzynkę
multilock i kłódkę koloru czerwonego (kolor zarezerwowany wyłącznie dla
dopuszczających) z imiennym identyfikatorem, a następnie zezwala wykonawcy prac na
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rozpoczęcie realizacji zadania. Fakt ten potwierdza w arkuszu stanu energii zerowej
czytelnym podpisem, podając datę i godzinę.
4.1.6. Dopuszczający ZES przekazuje osobie nadzorującej wykonywanie prac na instalacji
Arkusz uzgodnień BHP (wzór załącznik ZES nr 2) zawierający szczegółowy wykaz
zabezpieczeń niezbędnych do bezpiecznego wykonania zadania, obejmujący swym
zakresem środki ochrony osobistej, środki prewencji oraz wymagane zezwolenia na prace.
Warunki konieczne do wykonania przed rozpoczęciem i podczas wykonywania prac
zaznaczone są w wykazie znakiem X w odpowiednich rubrykach arkusza.
4.1.7. Wykonujący pracę wpisuje w arkuszu stanu energii zerowej (wzór załącznik ZES nr 1)
datę i godzinę rozpoczęcia prac i potwierdza to czytelnym podpisem. Podpis stanowi
jednocześnie potwierdzenie odbioru Arkusza uzgodnień bhp (wzór załącznik ZES nr 2).
4.1.8. Na czas prowadzenia prac dopuszczający ZES umieszcza arkusz stanu energii zerowej
(wzór załącznik ZES nr 1) w wydzielonym miejscu oznaczonym „Prace w toku”,
możliwie blisko skrzynki dla danego zadania.
4.1.9. W uzasadnionych przypadkach np. nieprzewidzianej wcześniej potrzebie wystawienia
kolejnego arkusza ZES dla nowego zadania w ramach tej samej skrzynki, dopuszczający
ZES może potwierdzić fakt założenia blokad po uprzednim upewnieniu się, że blokady są
nadal założone.
4.1.10. Każda osoba wykonująca prace dopina swoją kłódkę z identyfikatorem na multilock
założony na skrzynce ZES dla danego zadania i przystępuje do wykonywania zadania.
Osoba nieposiadająca dobrego zrozumienia działania systemu ZES pracuje wspólnie z
osobą kompetentną w tym zakresie. W przypadku wykonywania prac przez serwisanta lub
osobę sporadycznie wykonującą pracę, dopuszczający ZES wydaje kłódkę z
identyfikatorem z umieszczonym na nim imieniem i nazwiskiem wykonawcy pracy oraz
numerem telefonu służbowego.
4.2. W przypadku łamania zmian dopuszczający ZES kończący zmianę przekazuje
dopuszczającemu ZES przyjmującemu zmianę teczkę z pracami w toku. Powyższy fakt
potwierdzany jest czytelnym podpisem dopuszczającego kończącego i rozpoczynającego
zmianę wraz z podaniem daty i godziny w arkuszu „Przekazania odpowiedzialności za
blokady” (str. 2 wzoru załącznika ZES nr 1).
4.3. Jeżeli prace mają dotyczyć całego urządzenie lub linii technologicznej na wydziale i możliwe
jest wykonanie jednej blokady ZES istnieje możliwość przygotowania Arkusza stanu energii
zerowej zgodnie z pkt 4.1.1 uwzględniając w nim oprócz zdefiniowanych punktów odcięć
(„na ścianie budynku”) wszystkie spusty oraz odpowietrzenia mające wpływ na właściwe
przygotowanie instalacji do prowadzenia prac. Takie rozwiązanie jest możliwe jeżeli
sekwencja uruchamiania na to pozwala.
4.4. Jeżeli urządzenie lub linia technologiczna mogą być odcięte poprzez jedno, stałe (lokalne)
urządzenie odcinające energię, nie są wówczas wymagane pisemne procedury. Odcięcia może
dokonać uprawniony operator poprzez zablokowanie źródła energii i założenie kłódki z
imiennym identyfikatorem. Wydział sporządza aktualne listy urządzeń lub linii
technologicznych wyposażonych w stałe (lokalne) urządzenia odcinające energię.
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4.5. Odcięcie dopływu energii niepożądanej w granicy obiektu zgodnie z wymogami niniejszej
procedury oraz odpowiednie opróżnienie i wymycie instalacji jest wdrożeniem systemu ZES
dla tej instalacji na okres postoju remontowego.
4.6. Jeżeli dla danego zadania nie ma gotowego arkusza ZES osoba nadzorująca przeprowadzenie
prac, określa miejsca odcięcia wszystkich źródeł energii urządzeń oraz sposób ich
zablokowania dla określonego zadania.
5. POŁĄCZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE
Jeżeli prace mają być wykonywane pomiędzy oddziałami tzw. połączenia międzywydziałowe
na instalacjach technologicznych łączących te oddziały, wówczas tworzenie arkuszy ZES
powinno się odbywać według następującej procedury:
5.1. Arkusz ZES, wzór załączniki 1, 2 i 3 niniejszej procedury tworzony jest przez gospodarza
obiektu, na którym będzie wykonywana praca;
5.2. Dopuszczający ZES pobiera szablon Arkusza stanu energii zerowej, który dostępny jest w
SharePoint: Ogólnozakładowe/Procedury ogólnozakładowe (PO)/PO 03/01;
5.3. Wpisuje nazwę zadania;
5.4. Ustanawia co najmniej dwuosobowy zespół do zdefiniowania wymaganych punktów odcięć
dla takiego zadania (rekomendowanymi członkami takiego zespołu są operatorzy – w tym
sam dopuszczający ZES, technolodzy, specjaliści lub inni pracownicy posiadający
doświadczenie w pracy z daną instalacją);
5.5. Jeżeli połączenie instalacji technologicznej jest tylko z jednym innym oddziałem wówczas
powołuje się do zespołu weryfikacyjnego następujące osoby:
5.5.1. z oddziału - miejsca wykonywania pracy;
5.5.2. z oddziału połączonego instalacją technologiczną z miejscem wykonywania pracy;
5.6. Jeżeli są to dwa oddziały lub więcej, wówczas powołuje się do zespołu weryfikacyjnego po
jednej osobie z każdego oddziału powiązanego technologicznie z instalacją technologiczną
miejsca wykonywania pracy:
5.6.1. z oddziału - miejsca wykonywania pracy;
5.6.2. ze wszystkich oddziałów połączonych instalacją technologiczną z miejscem
wykonywania pracy;
5.7. Zespół wykorzystuje dostępne schematy technologiczne do wstępnej identyfikacji punktów
odcięć energii wpisując je do arkusza ZES, a następnie udaje się w rejon produkcyjny
i dokonuje dalszej praktycznej analizy punktów odcięć energii uzupełniając i/lub korygując
wstępnie przygotowany arkusz ZES;
5.8. Za środki ochrony indywidualnej i rodzaje pozwoleń wymaganych dla tego zadania
odpowiada zespół składający się z pracowników oddziału, na którym wykonywana jest
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praca – wskazując to na Arkuszu uzgodnień BHP (wzór załącznik ZES nr 2); w tym
zakresie zespół może skorzystać z pomocy służby BHP;
5.9. Po zdefiniowaniu przez zespół wszystkich niezbędnych punktów odcięć i uwzględnieniu ich
na obowiązującej wersji formularza (zał. nr 1 – Wykaz zabezpieczeń ZES), dopuszczający
ZES:


wpisuje datę utworzenia na Arkuszu ZES i Arkuszu uzgodnień BHP,



wpisuje imiona i nazwiska członków zespołu weryfikacyjnego na Arkuszu ZES i
Arkuszu uzgodnień BHP,



zatwierdza arkusze do stosowania; jeśli dopuszczający ZES brał udział w weryfikacji
jako członek zespołu, przekazuje Arkusz ZES i Arkusz uzgodnień BHP do
zatwierdzenia przez kolejnego przełożonego w hierarchii Wydziału; jeśli
zatwierdzający stwierdzi potrzebę zmian w Arkuszu ZES i/lub Arkuszu uzgodnień
BHP, wówczas określa z zespołem zakres rekomendowanych zmian;



archiwizuje w formie elektronicznej (skan) lub w formie papierowej finalnie
zatwierdzony Arkusz ZES z podpisami zespołu i zatwierdzającego.



w przygotowanym Arkuszu ZES wpisuje nr skrzynki dla danego zadania oraz
opcjonalnie nr pracy według harmonogramu i przechodzi do pkt. 4.1.2.

5.10. Dalej procedura przebiega zgodnie z zapisami z pkt. 4 niniejszej procedury.
6. ARKUSZ UZGODNIEŃ BHP – załącznik nr 2 (uwzględnienie dodatkowych wymagań)
6.1. Jeżeli podczas wykonywania prac zajdzie potrzeba rozszerzenia zakresu prac o nowe
zadanie nie ujęte w zapisanym wzorze arkusza dla danej pracy, zakres wykonywania pracy
się zmieni (ale nie wymaga zmiany w zakresie blokad ZES), wówczas dopuszcza się
„rozszerzenie” wymaganych środków ochrony, wymaganych zezwoleń, poprzez dopisanie
do utworzonego i używanego podczas wykonywania danej pracy arkusza ZES, nowych
wymagań potwierdzonych datą, godziną i podpisem zmiany dokonanej przez
dopuszczającego na używanym dla danej pracy arkuszu ZES.
6.2. Nie dopuszcza się zmniejszenia zakresu stosowania ŚOI lub wymaganych zezwoleń w
arkuszu uzgodnień BHP od zapisanych we wzorze dokumentu.
7. ZASADY STOSOWANIA SKRZYNEK "SATELIT"
7.1. W przypadkach, gdy prace prowadzone są w dużej odległości od skrzynki głównej
dopuszcza się możliwość zastosowania skrzynek "satelit" podczas stosowania procedury
stanu energii zerowej.
7.2. Dopuszczający ZES wykonuje następujące czynności:
7.2.1. Drukuje arkusz stanu energii zerowej „WYKAZ ZABEZPIECZEŃ” dotyczący
konkretnego zadania (pracy).
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7.2.2. Podejmuje decyzję, czy zadanie będzie wykonywane w oparciu o skrzynkę główną, czy
również zostanie dodana skrzynka satelita do tego zadania.
7.2.3. Poza niżej wymienionymi zasadami uruchomienia skrzynki satelity, pozostałe wymogi
obowiązujące podczas pracy z ZES pozostają bez zmian!
7.3. Zasada uruchomienia skrzynki satelity do zadania (pracy):
7.3.1. Dopuszczający ZES w arkuszu wpisuje nr skrzynki głównej i przełamuje przez nr
skrzynki satelity (…. / …..) dla danego zadania.
7.3.2. Dopuszczający ZES wydaje polecenie pozakładania wszystkich blokad przez
wyznaczonych pracowników (tj. operatorów, elektryków, napędowców, automatyków)
zgodnie z wystawionym arkuszem.
7.3.3. Pracownik odpowiedzialny za prawidłowe odcięcie wszystkich źródeł energii,
przekazuje klucze od założonych blokad do Dopuszczającego ZES i uzupełnia arkusze
ZES.
7.3.4. Dopuszczający ZES „stawia przed sobą” dwie skrzynki (główną oraz satelitę) i po
sprawdzeniu wszystkich elementów zgodnie z procedurą ZES wkłada klucze od
zabezpieczeń do skrzynki satelity.
7.3.5. Skrzynka satelita zamykana jest czerwoną kłódką z czerwonym identyfikatorem
wydziału / oddziału (rejonu). Identyfikator musi zawierać następujące informacje:
 Nazwa wydziału lub oddziału (rejonu),
Wzór np.: Rejon GWS
 Numer skrzynki głównej,
Wzór np.: Skrzynka główna nr 01
 Numer telefonu do prowadzącego zmianę, Wzór np.: Nr tel. 8602
7.3.6. Klucz od czerwonej kłódki z czerwonym identyfikatorem wydziału / oddziału, którą
została zamknięta satelita zostaje włożony do skrzynki głównej, która następnie zostaje
zamknięta przez Dopuszczającego ZES czerwoną kłódką z czerwonym imiennym
identyfikatorem.
7.3.7. Dopuszczający ZES następnie przekazuje skrzynkę satelitę pracownikowi obsługi,
który zanosi ją w wyznaczone miejsce na obiekcie / w rejonie, w celu ułatwienia
dostępu do skrzynki firmom zewnętrznym, które wykonują prace.
7.3.8. Na łamaniu zmian Dopuszczający ZES przepinają swoje kłódki tylko na skrzynce
głównej.
8. SPOSOBY ODCINANIA ENERGII
8.1. Energia elektryczna: aby odciąć energię elektryczną lokalnym rozłącznikiem należy
ustawić rozłącznik zasilający w pozycji wyłączonej, a następnie założyć na niego blokadę i
zabezpieczyć kłódką z numerem. Po wykonaniu tych czynności należy sprawdzić
skuteczność odcięcia źródła energii poprzez: próbę uruchomienia napędu lub kontrolę
obecności napięcia miernikiem. Czynność tę wykonuje osoba wyznaczona przez
dopuszczającego. W rozdzielni elektrycznej wyłączenie zasilania, które np. realizowane jest
poprzez wyjechanie panelem w szafie rozdzielczej, należy wykonać łącznie ze zdjęciem
napięcia sterowniczego poprzez założenie blokady i zabezpieczenie kłódką z numerem.
Czynności te wykonuje uprawniony elektryk, w oparciu o polecenie zawarte Książce ruchu
elektrycznego. Klucz od kłódki wkłada do skrzynki ZES o numerze określonym w arkuszu
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stanu energii zerowej dla danego zadania i potwierdza fakt wyłączenia w arkuszu (wzór
załącznik ZES nr 1) oraz w książce ruchu elektrycznego. Jeżeli na tym samym obwodzie
zasilającym prowadzone są dwie i więcej prac wymagających odłączenia energii
elektrycznej, blokada źródła zasilania, zamykana jest kłódkami w ilości odpowiadającej
ilości wykonywanych zadań (poprzez multilook).
8.2. Energia pneumatyczna: aby odciąć energię pneumatyczną należy zawór trójdrożny
ustawić w pozycji wyłączonej, co spowoduje rozproszenie energii pneumatycznej w
urządzeniu. W tej pozycji zakłada się na zawór blokadę i zamyka ją na kłódkę. W
przypadku braku w/w zaworów należy zastosować alternatywny skuteczny sposób
zabezpieczenia np.: demontaż elementu wykonawczego (zaworu) z instalacji;
zabezpieczenie mechaniczne siłownika śrubą uniemożliwiającą jego przesterowanie i
założenie kłódki na tym elemencie.
8.3. Energia mechaniczna (potencjalna): energia elementów aktywnych takich jak: napięte
sprężyny, zawieszone, toczące się elementy zostanie odcięta poprzez odpowiednie ich
zablokowanie określone w szczegółowy sposób w Arkuszu stanu energii zerowej dla danego
urządzenia.
8.4. Energia hydrauliczna: zgromadzona w postaci ciśnienia w akumulatorze hydraulicznym
zostaje rozproszona automatycznie poprzez zawór rozładowujący po zaniku napięcia
elektrycznego (po wyłączeniu urządzenia). Aby upewnić się czy energia uległa
rozproszeniu, należy skontrolować wskazanie manometru (manometr powinien wskazywać
wartość zerową). Zanik napięcia oznacza wyłączenie agregatu, zabezpieczenie powinno
odnosić się do odcięcia energii elektrycznej i odczekaniu aż opadnie ciśnienie lub je upuścić
poprzez zawór rozprężający, na którym zakładamy kłódkę w pozycji otwartej.
8.4.1. Instalacje hydrauliki siłowej: odcięcie, rozprężenie i opróżnienie z medium
hydrauliki siłowej wykonuje wyspecjalizowany wykonawca danej pracy. Wykonanie
powyżej opisanych czynności musi potwierdzić w wykazie zabezpieczeń ZES (w
kolumnie „mechanik”) . Do zabezpieczeń ze strony obsługi MM Kwidzyn sp. z o.o.
należy:
a)
wyłączenie pompy/pomp zasilających instalację;
b)
zdjęcie z pompy/pomp napięcia;
c)
potwierdzenie tego faktu w arkuszu ZES.
8.5. Energia jonizująca: źródło energii jonizującej musi zostać zneutralizowane- zamknięte i
zabezpieczone kłódką przez uprawnionego pracownika. Sprawdzenie skuteczności odcięcia
polega na wzrokowym sprawdzeniu zamknięcia źródła i zablokowaniu kłódką.
8.6. Energia chemiczna i słupa cieczy mediów niebezpiecznych:
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8.6.1. Odcięcie rurociągów z mediami niebezpiecznymi ( np.: o ciśnieniu roboczym powyżej
6,9 bar, o temp. wyższej lub równej 490C, zawierające substancje żrące, toksyczne, palne,
wybuchowe, para, kondensaty, skroplony i gazowy tlen, azot) polega na:
 fizycznej separacji medium np. poprzez zaślepienie rurociągów zaślepkami (posiadającymi
taką samą odporność na ciśnienie, temperaturę i korozję jak rurociąg) lub
 zaślepieniu rurociągu zaślepką ( posiadającą taką samą odporność na ciśnienie, temperaturę i
korozję jak rurociąg ) i zamknięciu zawór przed zaślepką zabezpieczając go przed
nieprzewidzianą zmianą położenia poprzez założenie kłódki
 zamknięciu dwóch kolejnych zaworów i rozprężeniu czynnika pomiędzy nimi i
zabezpieczeniu armatury odcinającej przed nieprzewidzianą zmianą położenia poprzez
założenie kłódki (jako alternatywne rozwiązanie rekomenduje się stosowanie zaworów
DB&B) lub
 zamknięciu dwóch kolejnych szczelnych zaworów i zabezpieczeniu armatury odcinającej
przed nieprzewidzianą zmianą położenia poprzez założenie kłódki. Jeżeli istnieje możliwość
to należy sprawdzić czy są one szczelne (np. poprzez otwarcie króćca spustowego za nimi).
Jeśli króćce/ zawory spustowe są uwzględnione w prawidłowym przygotowaniu instalacji
do pracy to ich ustawienie musi zostać określone w Wykazie zabezpieczeń ZES (załącznik
nr 1) oraz muszą one być fizycznie zablokowane we właściwym położeniu.
 sprawdzenie skuteczności odcięcia poprzez sprawdzenie szczelności, braku obecności
medium.
8.6.2. W przypadku pozostałych mediów odcięcie polega na odłączeniu remontowanych
odcinków poprzez zamknięcie armatury odcinającej i zabezpieczenie jej przed
nieprzewidzianą zmianą położenia poprzez założenie kłódki. W przypadku odcinania
instalacji sieci wodnej przeciwpożarowej (zewnętrznej oraz wewnętrznej), zamkniętych
zaworów nie należy blokować i zamykać kłódkami. W takich przypadkach stosuje się
czerwone zawieszki i informację o prowadzeniu prac, określone przez FM Global.
Sposób postępowania reguluje Procedura postępowania na wypadek konieczności
wyłączenia stałych instalacji gaśniczych oraz sieci wodociągowej przeciwpożarowej.
Użycie zawieszki FM Global stanowi zabezpieczenie TAGOUT, z której numer jest
wpisywany do wystawianych dokumentów ZES.
Stosowanie zawieszek nie odnosi się do naprawy pompy z napędem elektrycznym wody
ppoż. Sprawdzenie skuteczności odcięcia następuję poprzez sprawdzenie szczelności,
brak przepływu medium.
8.7. Energia cieplna (termiczna): należy odciąć źródło energii, doprowadzić temperaturę
urządzenia (jego wnętrze) do poziomu bezpiecznego (zgodnego z zapisami w PO 03/01 IO
BHP) lub zabezpieczyć jego powierzchnie przed przypadkowym kontaktem oraz
zabezpieczyć pracownika przed skutkami oddziaływania energii. Sprawdzenie skuteczności
odcięcia poprzez sprawdzenie szczelności, braku obecności medium.
8.8. UWAGA: Arkusze stanu energii zerowej dla poszczególnych zadań (zał. ZES nr 1) muszą
zawierać dokładne opisy dotyczące lokalizacji, rodzaju i wielkości zmagazynowanej energii,

Załącznik nr 59 do PO 03/01
MM Kwidzyn sp. z o.o.

Procedura Stanu Energii Zerowej

Strona
Liczba
stron

17

nr
strony

12
Wersja 7

sposobu uwalniania energii z instalacji jak również sposoby weryfikacji czy instalacja
została opróżniona z energii (zgodnie z metodyką opisaną w pkt. 8.1 - 8.7).
W zał. ZES nr 1 w kolumnie: SPOSÓB WYKONANIA BLOKADY I WERYFIKACJA
SKUTECZNOŚCI ODCIĘCIA należy zatem podać:
1) szczegółową informację na temat rodzaju energii, jej parametrów (np. ciśnienie,
temperatura, pH, napięcie elektryczne itp.),
2) informację o tym, czy zawór został zamknięty/otwarty i w jaki sposób go zabezpieczono,
dotyczy także króćców / zaworów spustowych,
3) informację o tym, czy urządzenie zostało wyłączone i w jaki sposób je zabezpieczono,
4) gdzie znajdują się oznakowane w ZES punkty odcięć energii w terenie np. dany zawór,
lokalny rozłącznik, blokada mechaniczna,
5) w jaki sposób zweryfikować skuteczność odcięcia energii itd.
Przykładowe zapisy (numery zaworów/urządzeń podawane są w osobnej kolumnie):








zamknąć zawór ręczny kolektora ługowego temp. 75oC na poz. 4,2m, założyć linkę i
zabezpieczyć kłódką, podjąć próbę otwarcia;
zamknąć zawór ręczny pary grzewczej 5 bar w bramie warzelni na poz. 4,5m, założyć
linkę i zabezpieczyć kłódką, dokonać próby otwarcia;
zdjąć napięcie napędu 400V, założyć blokadę i zabezpieczyć kłódką, podjąć próbę
uruchomienia w DCS;
otworzyć zawór odwodniający pary 5 bar na poz. 0,0m, w celu rozprężenia instalacji,
założyć linkę i zabezpieczyć kłódką, dokonać próby zamknięcia;
założyć zaślepkę na rurociągu zasilającym parę 12 bar do mieszalnika 39-543 na poz.
7,5m i dokonać próbę wyciagnięcia/luzu zaślepki;
otworzyć zawór automatyczny na poz. operacyjnym warzelni i wypiąć sterowanie 6
bar, zawiesić zawieszkę i dokonać próbę zamknięcia zaworu w DCS;
zamknąć zawór spustowy wody ciepłej 40oC dla MP2, lokalizacja przy zbiorniku kleju,
założyć linkę i zabezpieczyć kłódką, podjąć próbę otwarcia.

9. ZASADY ZDEJMOWANIA BLOKAD
9.1. Po zakończeniu prac obowiązkiem wykonawców robót jest:
9.1.1. Usunięcie wszystkich materiałów pozostałych po wykonywanych pracach, narzędzi
oraz założenie na urządzenie wszystkich osłon i zabezpieczeń.
9.1.2. Zgłoszenie faktu zakończenia prac właściwemu dopuszczającemu.
9.1.3. Odpięcie kłódki i identyfikatora z multilocka na skrzynce ZES przypisanej dla danego
zadania, a w przypadku serwisantów lub osób sporadycznie wykonujących prace na
urządzeniu, odpięcie kłódki i zwrócenie jej dopuszczającemu. Odpięcia danej kłódki
może dokonać tylko ta osoba, do której kłódka ta jest przypisana.
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9.1.4. Wpisanie do arkusza stanu energii zerowej (wzór załącznik ZES nr 1) daty i godziny
zakończenia prac i potwierdzenie tego czytelnym podpisem.
9.2. Po uzyskaniu informacji o zakończeniu prac obowiązkiem dopuszczającego ZES jest:
9.2.1. Sprawdzenie, czy wszyscy wykonawcy robót zdjęli swoje kłódki ze skrzynki ZES
przypisanej dla danego zadania.
9.2.2. Sprawdzenie w arkuszu stanu energii zerowej pisemnego potwierdzenia o zakończeniu
prac przez wykonawcę.
9.2.3. Zdjęcie swojej kłódki i multikocka ze skrzynki ZES przypisanej dla danego zadania
oraz wydanie poleceń zdjęcia blokad założonych przed rozpoczęciem wykonywania prac.
9.3. Po otrzymaniu od dopuszczającego ZES polecenia zdjęcia blokad obowiązkiem osoby
wyznaczonej (uprawnionej) do zdejmowania blokad jest:
9.3.1. Pobranie ze skrzynki ZES klucza od kłódki, która została założona na blokadę
przypisaną do danego zadania w arkuszu stanu energii zerowej. Przed zdjęciem blokady,
tam gdzie ma to zastosowanie, należy sprawdzić synoptykę pracy urządzenia na pulpicie
lub panelu operatorskim.
9.3.2. Zdjęcie blokady ze źródła energii założonej przed rozpoczęciem prac.
9.3.3. Potwierdzenie w arkuszu ZES wykonania tej czynności czytelnym podpisem z
podaniem daty i godziny.
9.4. Po zdjęciu wszystkich blokad dopuszczający ZES zobowiązany jest do sprawdzenia
gotowości układu do rozruchu i wydania decyzji odnośnie dopuszczenia do dalszej pracy.
9.5. Jeżeli dane urządzenie jest gotowe do uruchomienia, lecz uruchomienie to uniemożliwiają
kłódki, należy skontaktować się z pracownikiem, które je założył. Jeżeli skontaktowanie się
z ww. pracownikiem jest niemożliwe, procedura w tego typu sytuacjach jest następująca:
9.5.1. Dopuszczający ZES upewnia się, czy na urządzeniu i wokół niego nie są prowadzone
prace, które w razie jego uruchomienia mogłyby skutkować obrażeniami osób lub
stratami mienia.
9.5.2. Wypełnia Protokół (wzór załącznik ZES nr 5), wydaje polecenie przecięcia kłódki i
odnotowuje ten fakt w raporcie zmianowym podając okoliczności zdarzenia.
9.5.3. Dopuszczający ZES informuje przełożonego pracownika o zdarzeniu, który
zobowiązany jest do wyciągnięcia w stosunku do pracownika stosownych wniosków.
9.5.4. Jeżeli osobą, która nie dopełniła obowiązku zdjęcia kłódki z urządzenia był
dopuszczający ZES, wszystkie powyższe czynności wykonuje jego przełożony.
9.5.5. W przypadku konieczności zdjęcia zabezpieczeń dla celów testowych/ regulacji
urządzeń, fakt zdjęcia zabezpieczenia należy odnotować w Arkuszu ZES. Dla
przeprowadzenia testów stosować nadzór nad energią zgodnie z procedurą dla czynności
wykonywanych na ruchu (LES).
10.

INNE FORMY NADZOROWANIA ENERGII NIEBEZPIECZNEJ
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10.1.
Drobniejsze prace serwisowe, wykonywane rutynowo, czynności powtarzalne
(wykonywane częściej, niż raz na zmianę) i będące częścią procesu produkcyjnego mogą
być wykonywane w stanie CES. W tym stanie, energia występuje, ale osoby kompetentne
pracujące przy urządzeniu sprawują nad nią wyłączny nadzór. Przykładem stanu CES jest
zablokowanie przełącznika „Włączony/Wyłączony” w położeniu „Wyłączony”. Energia
występuje, ale maszyna nie może się włączyć.
10.2.
W ograniczonej i specyficznej liczbie przypadków, niektóre zadania muszą być
wykonywane w stanie zasilania energią (LES).
10.3.
Dla wszelkich zadań wykonywanych na ruchu wymagane jest:
 Stworzenie listy zadań wykonywanych na ruchu.
 Dokonanie oceny ryzyka.
 Podjęcie działań, zmierzających do zmniejszenia ryzyka.
 Opracowanie procedur bezpiecznej pracy.
 Przeprowadzenie szkolenia w zakresie metod bezpiecznej pracy.
10.4.
Wszystkie zadania wykonywane w stanie CES lub LES wymagają stworzenia
procedury nadzorowania energii niebezpiecznej.
10.5.
Jeśli urządzenie nie ma możliwości założenia blokady wówczas dopuszczalne jest
oznaczanie tabliczką ostrzegawczą o trwających pracach i zakazie załączania (tzw.
TAGOUT).
10.6.
Oznakowanie TAGOUT jest dopuszczalne dla każdego rodzaju zadania, ale wyłącznie
do stosowania na urządzeniach, na które nie można założyć blokad. Oznaczanie musi
zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiadający zastosowaniu blokad. Przy stosowaniu
tabliczek ostrzegawczych należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np.
zablokowanie wyłącznika sterującego, zdjęcie dźwigni zaworu, postawienie obserwatora,
itp. Wzory tabliczek TAGOUT – załącznik nr 8.
10.7.
Tabliczkę ostrzegawczą należy przymocować w miejscu, w którym byłaby założona
blokada z kłódką. W załączniku nr 1 arkusza ZES, w miejscu podawania nr klucza należy
wpisać słowo zawieszka.
11.

AKTUALIZACJA SYSTEMU

11.1.
Za aktualizację niniejszej procedury odpowiada nadzorujący ją.
11.2.
Za aktualizację systemu stanu energii zerowej w odniesieniu do poszczególnych
urządzeń (aktualizacja oznaczeń ZES, arkuszy, Instrukcji systemu stanu energii zerowej,
szkoleń pracowników) odpowiadają kierownicy wydziałów/oddziałów, na których system
ten został wdrożony.
12.

KONTROLA SYSTEMU
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12.1.
Okresowo – minimum raz w roku - prowadzone są udokumentowane kontrole
oceniające poprawność stosowania i skuteczność zasad systemu stanu energii zerowej.
Kontrole te prowadzone są przez przełożonych pracowników stosujących system energii
zerowej oraz osoby przez nich wyznaczone.
12.2.
Kontrole przeprowadzane są w oparciu o załącznik nr 6.
12.3.
Weryfikacja Arkuszy stanu energii zerowej.
12.3.1. Przewiduje się 12 miesięczny okres ważności każdego Arkusza ZES, o ile wcześniej nie
nastąpiła zmiana w instalacji wymagająca uwzględnienia w wykazie blokad dla danego
zadania.
12.3.2. Zgodnie z pkt. 4.1.1.II.a i 4.1.1.II.b ocena aktualności Arkusza ZES musi być dokonana
przed każdym użyciem Arkusza.
12.3.3. Jeśli zgodnie z pkt. 4.1.1.II.a lub 4.1.1.II.b Arkusz ZES wymaga weryfikacji, wówczas
dopuszczający uruchamia poniższą procedurę dla Arkusza ZES:
a) ustanawia co najmniej dwuosobowy zespół do sprawdzenia czy wskazane na
Arkuszu ZES punkty odcięć nie uległy zmianie, przy czym przy ocenie należy ująć
lokalizację, oznaczenie i sposób odcięcia (rekomendowanymi członkami takiego
zespołu są operatorzy – w tym sam dopuszczający ZES, technolodzy, specjaliści lub
inni pracownicy posiadający doświadczenie w pracy z daną instalacją);
b) zespół może wykorzystać dostępne schematy technologiczne do wstępnego
sprawdzenia poprawności punktów odcięć energii wskazanych w Arkuszu ZES, a
następnie udaje się w rejon produkcyjny i dokonuje dalszej praktycznej analizy
punktów odcięć energii dokonując ewentualnych korekt w Arkuszu ZES;
c) zespół sprawdza także czy określone środki ochrony indywidualnej i rodzaje
pozwoleń wskazane na Arkuszu uzgodnień BHP dla tego zadania są nadal aktualne;
w tym zakresie zespół może skorzystać z pomocy służby BHP;
d) jeśli weryfikacja Arkusza ZES i uzgodnień BHP potwierdziła, że nie ma
konieczności wprowadzania do nich zmian, wówczas, dopuszczający ZES:
 zmienia Arkusz ZES na obowiązującą wersję formularza (zał. nr 1 – Wykaz
zabezpieczeń ZES) jeśli nastąpiła zmiana formularza od czasu
utworzenia/ostatniej weryfikacji Arkusza ZES,
 aktualizuje Daty weryfikacji na Arkuszu ZES i Arkuszu uzgodnień BHP na
dzień przeprowadzenia weryfikacji,
 wpisuje imiona i nazwiska członków zespołu weryfikacyjnego na Arkuszu ZES i
Arkuszu uzgodnień BHP,
 zatwierdza arkusze do stosowania; jeśli dopuszczający ZES brał udział w
weryfikacji arkuszy jako członek zespołu, przekazuje arkusze do zatwierdzenia
przez kolejnego przełożonego w hierarchii Wydziału;
dokonuje wpisu w
rejestrze zmian dla danego Arkusza ZES bez konieczności dołączania Arkusza
ZES (do każdego arkusza wymagany jest odrębny rejestr - formularz nr 4 do PS02).
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e) jeśli natomiast sprawdzenie instalacji potwierdziło potrzebę wprowadzenia zmian w
wykazie blokad lub w Arkuszu uzgodnień BHP, wówczas zespół definiuje wszystkie
zaktualizowane punkty odcięć oraz środki ochrony, a następnie uwzględnienia je na
obowiązującej wersji formularza (zał. nr 1 – Wykaz zabezpieczeń ZES), następnie
dopuszczający ZES:
 aktualizuje Daty weryfikacji na Arkuszu ZES i Arkuszu uzgodnień BHP na
dzień przeprowadzenia weryfikacji,
 wpisuje imiona i nazwiska członków zespołu weryfikacyjnego na Arkuszu ZES i
Arkuszu uzgodnień BHP,
 zatwierdza arkusze do stosowania; jeśli dopuszczający ZES brał udział w
weryfikacji jako członek zespołu, przekazuje Arkusz ZES i Arkusz uzgodnień
BHP do zatwierdzenia przez kolejnego przełożonego w hierarchii Wydziału;
jeśli zatwierdzający stwierdzi potrzebę zmian w Arkuszu ZES i/lub Arkuszu
uzgodnień BHP, wówczas określa z zespołem zakres rekomendowanych zmian;
 archiwizuje w formie elektronicznej (skan) lub w formie papierowej finalnie
zatwierdzony Arkusz ZES z podpisami zespołu i zatwierdzającego,
 dokonuje wpisu w rejestrze zmian dla danego Arkusza ZES (formularz nr 4 do
PS-02) określając zakres zmian.

13.

SZKOLENIE

13.1. Pracownicy nowi i przenoszeni na stanowisko, na którym będą pracować na urządzeniach
objętych procedurą ZES odbywają szkolenie wstępne obejmujące zapoznanie się z zasadami
systemu stanu energii zerowej na danych urządzeniach. Szkolenie to należy potwierdzić na
formularzu stanowiącym załącznik nr 11a do PO 03/01 Instrukcji Ogólnej BHP w MM
Kwidzyn w części dot. instruktażu stanowiskowego.
13.2. Dział BHP informuje Koordynatorów ds. ZES o zmianach wprowadzanych do Procedury
Stanu Energi Zerowej. Koordynatorzy ds. ZES są zobowiązani do zapoznania z
wprowadzonymi zmianami Dopuszczających ZES ze swoich rejonów. Przeprowadzenie
takiego szkolenia należy udokumentować uwzględniając zakres oraz listę osób
przeszkolonych.
13.3. W przypadku zmian urządzeń, technologii lub procedur wymagających zmian w
funkcjonowaniu systemu energii zerowej, pracownicy, których zmiany te dotyczą odbywają
stosowny instruktaż prowadzony przez Koordynatora ds. ZES.
13.4. Raz do roku jest sprawdzana wiedza pracowników w zakresie znajomości systemu stanu
energii zerowej w oparciu o Arkusz weryfikacji kompetencji pracownika w zakresie
nadzorowania źródeł energii niebezpiecznej – załącznik nr 7. Tematyka ZES uwzględniona
będzie w programie szkoleń okresowych BHP.
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14. ARCHIWIZACJA
14.1. Wypełnione arkusze stanu energii zerowej oraz wyniki kontroli funkcjonowania systemu
stanu energii zerowej przechowywane są na wydziale przez okres 12 miesięcy.

15.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Wykaz zabezpieczeń ZES
Załącznik nr 2 – Arkusz uzgodnień BHP
Załącznik nr 3 – Arkusz blokad ZES
Załącznik nr 4 – Spis wydawanych kłódek
Załącznik nr 5 – Wzór protokołu komisyjnego usunięcia blokady
Załącznik nr 6 - Wzór formularza kontroli funkcjonowania systemu stanu energii zerowej.
Załącznik nr 7 - Arkusz weryfikacji kompetencji pracownika w zakresie nadzorowania źródeł energii
niebezpiecznej
Załącznik nr 8 - Wzór zawieszki TAGOUT
Koniec procedury

Wersja 3

WYDZIAŁ
Arkusz stanu energii zerowej

MM Kwidzyn sp. z o.o.

Załącznik nr 1.

Wykaz zabezpieczeń ZES

Numer linii/maszyny/urządzenia

Data utworzenia:

Nazwa zadania

Data weryfikacji:

WYKAZ ZABEZPIECZEŃ
Nr pracy
harmonogramu

Numer skrzynki ZES

ZAKŁADAJĄCY BLOKADĘ

Lp Numer blokady
elektryk

mechanik

Założył blokadę i sprawdził
skuteczność odcięcia energii
zerowej
czytelny podpis

technolog napędowiec op.sys.ster. automatyk Data, godz.

Zdjął blokadę
Data, godz.

czytelny podpis

1

2

3

4

5

6

7
Data

godz.

czytelny podpis

Zezwalam na rozpoczęcie prac remontowych:
Potwierdzenie zakończenia prac

Potwierdzam rozpoczęcie prac i przyjęcie arkusza uzgodnień bhp
Data

czytelny podpis

godz.

Data

godz.

czytelny podpis

Zezwalam na zdjęcie blokad:
Potwierdzam gotowość układu do rozruchu:

NUMER BLOKADY

SPOSÓB WYKONANIA BLOKADY I WERYFIKACJI SKUTECZNOŚCI ODCIĘCIA

NR KLUCZA

ZESPÓŁ WERYFIKACYJNY: 1…………………………. 2…………………………………… 3……………………………

ZATWIERDZIŁ DO STOSOWANIA:

………………………………………………….
Strona 1/2

Wersja 3

Wydział / Oddział
Arkusz stanu energii zerowej

MM Kwidzyn sp. z o.o.

Załącznik nr 1.

Wykaz zabezpieczeń ZES

Przekazanie odpowiedzialności za blokady
Numer linii/maszyny/urządzenia

Data utworzenia:

Nazwa zadania

Data weryfikacji:

Nr pracy
harmonogramu

Numer skrzynki ZES

Data

godz.

Przekazał blokadę

Przejął blokadę

czytelny podpis

czytelny podpis

Strona 2/2
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WYDZIAŁ
Arkusz stanu energii zerowej

MM Kwidzyn sp. z o.o.

Załącznik nr 2.

ARKUSZ UZGODNIEŃ BHP

Nazwa zadania:
Lokalizacja miejsca pracy:
Data utworzenia:

Data weryfikacji:

ZABEZPIECZENIA PODCZAS WYKONYWANIA PRACY

ODPOWIADZIALNY
ODPOWIADZIALNY
WYKONAWCA PRAC GOSPODARZ OBIEKTU

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
Szelki bezpieczeństwa
Linka asekuracyjna
Ochrona układu oddechowego
Okulary ochronne
Rękawice ochronne
Rękawice gumowe
Rękawice termoodporne
Ubranie chemoodporne
Kombinezon wodooodporny
Ubranie termoodporne
Ochronniki słuchu
Kask ochronny
Ochrona twarzy
Miernik wielogazowy (ciągły pomiar stężenia gazów)
Inne zabezpieczenia:
ŚRODKI PREWENCJI
Szkolenie BHiP i p.poż na miejscu pracy
Zdjęcie napięcia
Oznakowanie miejsca pracy
Wygrodzenie miejsca pracy (taśma ostrzegawcza)
Opróżnić kadź, zbiornik ,wieżę
Opróżnienie instalacji z medim
Rozprężenie instalacji
Przepłukanie instalacji
Oczyszczenie miejsca pracy
Dokładne umycie miejsca pracy
Założenie barierek ochronnych
Montaż rusztowania
Zabezpieczenie p.poż miejsca pracy
Wykonanie badań atmosfery
Zabezpieczenie przez jednostkę straży pożarnej
ZEZWOLENIA NA PRACĘ
Zezwolenie na spawanie
Zezwolenie na pracę w przestrzeni zamkniętej
Zezwolenie na otwieranie instalacji (z mediami niebezpiecznymi)
Inne zezwolenia
Zabezpieczenie ZES

X

Numer skrzynki ZES
Numer w harmonogramie prac

ZESPÓŁ WERYFIKACYJNY: 1…………………………. 2…………………………………… 3……………………………

ZATWIERDZIŁ DO STOSOWANIA:

………………………………………………….

Wersja 3

WYDZIAŁ
Arkusz stanu energii zerowej

MM Kwidzyn sp. z o.o.

Załącznik nr 3.

Data utworzenia:

ARKUSZ BLOKAD ZES

Data weryfikacji:
Nr skrzynki ZES lub zadania:

Numer blokady

Sposób wykonania blokady

E

blokadę zakłada elektryk

N

blokadę zakłada napędowiec

T

blokadę zakłada technolog

M

blokadę zakłada mechanik

A

blokadę zakłada automatyk

K

blokadę zakłada operator systemów sterowania

Nr klucza

Wydział/Oddział
MM Kwidzyn sp. z o.o.

Załącznik nr 5 Protokół komisyjnego usunięcia blokady
do zał. nr 59 Procedura stanu energii zerowej do PO 03/01
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Nazwa urządzenia/linii technologicznej:
Nr urządzenia:
Nr sekcji:
Powód blokady:
MIEJSCA ODCIĘCIA ENERGII

Jonizująca

Cieplna

Mechaniczna

Chemiczna

Hydrauliczna

Oznaczenie

Pneumatyczna

Lokalizacja

Elektryczna

Rodzaj energii
Blokadę założył

Data/Godz.

KOMISYJNE USUNIĘCIE BLOKAD

Jonizująca

Cieplna

Mechaniczna

Chemiczna

Hydrauliczna

Oznaczenie

Pneumatyczna

Lokalizacja

Elektryczna

Przyczyna potrzeby usunięcia blokad:
Czy podjęto próbę skontaktowania się z pracownikiem?
Czy dopuszczający upewnił się, że na urządzeniu i wokół niego nie są prowadzone prace, które w razie jego uruchomienia mogłyby skutkować
obrażeniami osób lub stratami mienia?
Wydanie zezwolenia na komisyjne usunięcie
blokady (wydaje dopuszczający ZES*)

Data/Godz.

Fakt usunięcia blokady należy odnotować w raporcie zmianowym podając okoliczności zdarzenia.
Dopuszczający ZES omawia zdarzenie z pracownikiem po jego powrocie do pracy.
*UWAGA: Jeżeli osobą, która zapomniała zdjąć z urządzenia kłódki był dopuszczający ZES, wszystkie powyższe czynności wykonuje jego przełożony.

Załącznik nr 61 do PO 03/01 (wersja 5)

ZEZWOLENIE NA
OTWIERANIE UKŁADÓW
Nr ...................................
□ PRACA PRZY URZĄDZENIU ENERGETYCZNYM
□ Prace eksploatacyjne □ Prace pomocnicze
1) NAZWA FIRMY WYKONUJĄCEJ PRACĘ: ..............................................................................................
2) REJON PRAC: .................................................................................................................................................
3) DOKŁADNE MIEJSCE PRACY: .................................................................................................................
4) ZAKRES PRACY: ...........................................................................................................................................
5) PRZEWIDYWANY CZAS PRACY: …………. OD GODZ. ………. DO …………. GODZ. ……….
6) MATERIAŁY/MEDIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ ZNAJDOWAĆ W RUROCIĄGACH LUB
URZĄDZENIACH TECHNOLOGICZNYCH: ............................................................................................
.............................................................................................................................................................................
7) WYSTĘPUJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA:
□ Ciśnienie > 6,9 bar np. sprężone powietrze
□ Temperatura cieczy lub gazu ≥ 49°C m.in: parę, gorącą wodę, kondensat, masę papierniczą
□ Temperatura cieczy lub gazu ≤ -3°C np. ciekły tlen, ciekły azot i ciekły propan
□ Toksyczne substancje chemiczne w postaci cieczy lub gazów m.in.: chlor w stanie ciekłym i
gazowym, dwutlenek siarki w stanie ciekłym i gazowym, dwutlenek chloru w postaci
roztworu/gazu
□ Żrące substancje chemiczne w postaci cieczy lub gazów m.in.: kwasy, substancje żrące, nadtlenek
wodoru, biocydy, ług czarny, zielony i biały, wapno
□ Substancje chemiczne w postaci cieczy lub gazów żrące i o temperaturze ≥ 49°C m.in.: gorący
ług czarny
□ Gazy NCG, SOG m.in.: surową terpentynę siarczanową, benzynę, olej napędowy, metanol, środki
hydrauliczne i smarne, gazy NCG i SOG, propan, gaz ziemny, wodór w stanie gazowym
□ Palne pyły m.in.: propan, gaz ziemny, wodór w stanie gazowym, pył węglowy, popiół z kotłów, pył
drzewny i papierniczy
□ Inne: …………………………………………………………………………………………………
W przypadku zaznaczenia więcej niż jednego zagrożenia, należy zapewnić środki chroniące dla wszystkich
wymienionych zagrożeń.
8) ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ:
□ Standardowe środki ochrony indywidualnej, okulary ochronne oraz osłona twarzy
□ Kombinezon termoodporny z kapturem, np. Tychem C (temp. do 90°C)
□ Kombinezon termoodporny z kapturem, np. Tychem C (temp. do 90°C)
□ Kombinezon chemoodporny z kapturem np. Tychem C, rękawice chemoodporne, ochrona dróg
oddechowych, gogle lub okulary z doszczelnieniem oraz chemoodporna osłona twarzy i obuwie
ochronne chemoodporne (tylko dla cieczy)
□ Kombinezon chemoodporny z kapturem, np. Tychem C, rękawice chemoodporne, gogle lub
okulary z doszczelnieniem oraz chemoodporna osłona twarzy, obuwie ochronne chemoodporne.
□ Kombinezon chemoodporny i termoodporny z kapturem, np. Tychem C (temp. do 90°C)
□ Kombinezon ognioodporny i chemoodporny z kapturem, np. Ansell Microchem CFR, rękawice
ochronne, okulary ochronne oraz osłona twarzy i obuwie ochronne (tylko dla cieczy)
□ Kombinezon ognioodporny z kapturem, np. Ansell Microchem CFR, rękawice termoodporne,
okulary ochronne oraz osłona twarzy

9) PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRACY, ŚRODKI ZABEZPIECZAJACE:
□ Określić, oznakować i opatrzyć przywieszką miejsce otwarcia instalacji
□ Miejsce otwarcia instalacji odciąć i zablokować zgodnie z Procedurą Stanu Energii Zerowej
(punkty odcięcia zablokować i oznaczyć). Numer arkusza ZES: ………………………………….
□ Najbliższe stanowisko z natryskiem bezpieczeństwa - sprawdzić działanie natrysku oraz czy droga
do niego jest wolna od przeszkód
□ Najbliższe stanowisko z natryskiem bezpieczeństwa - jeśli odległość od miejsca prac jest zbyt duża
należy określić alternatywne źródło wody: ……………………………………………
□ Brak możliwości opróżnienia instalacji z powodu: ……………………………………
10) JEŻELI PRACA EKSPLOATACYJNA, ALE NIE WYMAGA WYSTAWIENIA ZEZWOLENIA
NA PRACE PRZY URZĄDZENIU ENERGETYCZNYM – POWÓD:
□ Praca wykonywana jest przez pracowników MM-K na podstawie Instrukcji Eksploatacji
urządzenia energetycznego
□ Inne: …………………………………………………………………………………….
11) POLECENIODAWCA:
Imię i nazwisko: …………………….………… Podpis osoby wystawiającej zezwolenie: ……………….…
12) DOPUSZCZAJĄCY:
Imię i nazwisko: …………………….…………
Przygotowano miejsce pracy zgodnie z zezwoleniem, przeprowadzono instruktaż z zagrożeń
występujących w miejscu pracy i jego sąsiedztwie oraz ze sposobów bezpiecznego wykonania pracy.
Podpis: …………………………………….
13) KIERUJĄCY ZESPOŁEM:
Imię i nazwisko: …………………….…………
Potwierdzam sprawdzenie miejsca pracy i jego przyjęcie oraz przestrzeganie warunków bezpiecznego
prowadzenia prac.
□ Kierujący zespołem posiada odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne grupy .......... o nr ........... .
Podpis: ………………………………
14) OSOBY WYKONUJĄCE PRACE:
Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………

15) ZAKOŃCZENIE PRAC:
Data i godzina: ………………………………….… Podpis Dopuszczającego: ……………………………

LISTA KONTROLNA PODCZAS WYKONYWANIA PRACY:
Służby utrzymania ruchu/wykonawca (należy wypełnić w miejscu wykonywania pracy)
TAK

N/D

Proszę zaznaczyć X w każdym wierszu
Gaśnica lub wąż gaśniczy są dostępne w miejscu wykonywania prac (tylko dla palnych
cieczy lub gazów).
Wydano Zezwolenie na Prace z Otwartym Ogniem.
Wydano Zezwolenie na Wejście do Przestrzeni Zamkniętej.
Wymagane środki ostrożności pod kątem zapalności lub palności (odpowiednio do części A).
Jeśli TAK, proszę zaznaczyć właściwe pole(a):
□ narzędzia nieiskrzące □ narzędzia ręczne □ oświetlenie EX
W rejonie miejsca odcięcia wymagane jest monitorowanie powietrza.
Jeśli TAK, proszę zaznaczyć właściwe pole(a):
□ O2 □ CO □ H2S □ EX □ ClO2
Zapewniono możliwości bezpiecznego wyjścia i dostępu do rur lub urządzeń (np.
rusztowania, podnośniki nożycowe, itp.)
Zapewniono odpowiednie oświetlenie.
Dokonano przeglądu odpowiednich kart charakterystyki dla występujących substancji
chemicznych.
Rejon został wygrodzony lub oznaczony (włącznie ze wszystkimi niższymi poziomami).
Dostępny natrysk bezpieczeństwa (i sprawdzony).
Opracowano plan działania awaryjnego: określono drogi ewakuacyjne i punkt zbiórki,
metody wzywania pomocy, telefony alarmowe, zabezpieczenia na wypadek wycieku, itp.
Przeprowadzono odprawę przed rozpoczęciem pracy (firmy zewnętrzne: przygotowanie i
omówienie ORZ).
Zapewniono środki ochrony indywidualnej dla otwierania instalacji zgodnie z tabelą ŚOI na
stronie 1 zezwolenia.
Osoby wykonujące pracę podpięły swoje kłódki wraz z imiennym identyfikatorem do
skrzynki ZES.

DECYZJA W SPRAWIE STOSOWANIA MNIEJ RYGORYSTYCZNYCH ŚOI PO SKUTECZNYM
OTWARCIU INSTALACJI:
Przez skuteczne otwarcie instalacji należy rozumieć np.: pełne otwarcie rurociągu; całkowite wyjęcie armatury
lub urządzeń AKPiA; pełne otworzenie włazu; itp.
Sposób weryfikacji skuteczności odcięcia:
□ pomiar gazów

□ temp. cieczy < 49oC

□ brak wycieku po fizycznym rozłączeniu po …… minutach

□ inny (jaki?): ............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Z których ŚOI zrezygnowano (opisz):
AKCEPTACJA OBNIŻENIA OCHRONY W ZAKRESIE ŚOI (PODPIS PRACOWNIKA NADZORU
WYKONAWCY PRAC – KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM):
Imię i nazwisko: ………………………………

Podpis: ………………………………
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UŻYTKOWNICY PROCEDURY/ INSTRUKCJI
Kierownicy wszystkich rejonów, kierownik działu BHP, dział zakupów, Koordynatorzy BHP ds.
Wykonawców, firmy zewnętrzne
1.

CEL I PRZEDMIOT PROCEDURY
Niniejsza instrukcja dotyczy procesu związanego z zarządzeniem bezpieczeństwem Wykonawców.
Celem tego procesu jest zminimalizowanie ryzyka wypadku pośród pracowników firm
zewnętrznych. Proces ten polega na zapoznaniu wykonawcy ze specyfiką rejonu prac,
występującymi tam zagrożeniami, wymaganymi środkami ochrony indywidualnej oraz innymi
zasadami bezpiecznej pracy poprzez wypełnienie wspólnie z wykonawcą Protokołu Uzgodnień
BHP.

2.

ZAKRES STOSOWANIA
2.1. Instrukcja dotyczy organizacji procesu pracy i nadzoru dla firm świadczących usługi dla
Zakładu MM Kwidzyn, zarówno współpracujących w sposób ciągły/regularny z MM K, jak i firm
zakontraktowanych dla pojedynczych zadań. Obowiązuje ona również w trakcie prac związanych z
postojem głównym Zakładu.
2.2. Instrukcja nie dotyczy:
 Firm wykonujących prace inne niż prace szczególnie niebezpieczne w rejonach
administracyjno – biurowych,
 firm transportowych zajmujących się dostawą lub odbiorem towarów, jeśli nie wykonują
one fizycznych prac na terenie zakładu, poza konieczną obsługą pojazdów w celu ich
rozładunku bądź załadunku,
 kierowców uczestniczących w rozładunku / załadunku autocystern,
 prac innych aniżeli prace budowlane / remontowe / montażowe, jeśli nie są to prace
szczególnie niebezpieczne oraz są one prowadzone przy stałej obecności opiekuna ze strony
MM Kwidzyn (np. prace projektowe),
 drobnych prac serwisowych, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki podczas ich
realizacji:
o prowadzone są w obecności opiekuna ze strony MM,
o podczas ich realizacji nie wykonuje się jakichkolwiek prac szczególnie niebezpiecznych,
o mają charakter sporadyczny tj. prowadzone są z częstotliwością mniejszą niż 1 / miesiąc

3.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
3.1.Kierownicy Wydziałów Utrzymania Ruchu, Wydziałów Produkcyjnych oraz
Wydziału Nadzoru i Serwisów Technicznych:
 Przydzielanie Koordynatora BHP ds. wykonawców do poszczególnych zadań /
Wykonawców.
3.2. Kierownicy Oddziałów:
 W przypadku zgłoszenia przez Koordynatora BHP ds. wykonawców konieczności
przydzielania specjalistów branżowych bądź przedstawiciela rejonu do zespołu
opracowującego Protokół Uzgodnień BHP, kierownik wskazuje takie osoby bądź sam
uczestniczy w tym procesie.
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3.3. Kierownik Działu BHP:
 Aktualizacja listy Koordynatorów BHP ds. wykonawców,
 Szkolenie Koordynatorów BHP ds. wykonawców.
3.4. Koordynatorzy BHP ds. wykonawców:
 Współpraca z pracownikami BHP wykonawców w zakresie zwiększenia
bezpieczeństwa. Obejście z przedstawicielem wykonawcy rejonu przyszłych prac i
wspólne opracowanie Protokołu Uzgodnień BHP.
4.

DEFINICJE

MM K – MM Kwidzyn sp. z o.o.
Wykonawca – każda firma nienależąca do MM Kwidzyn lub jej pracownik wykonujący pracę w
zakładzie MM Kwidzyn, który nie jest eskortowanym gościem. Jako wykonawcę w rozumieniu
niniejszej instrukcji nie traktuje się firm opisanych w pkt. 2.2.
Eskortowany gość – osoba, która przebywa na terenie Zakładu w asyście osoby ze strony MM K bądź
przeszkolonej osoby z firm zewnętrznych, która nie wykonuje jakichkolwiek fizycznych prac.
Koordynator BHP ds. wykonawców – wyznaczony i przeszkolony z zakresu omawianego procesu
pracownik MM Kwidzyn, który uczestnicząc w procesie przypisywany jest do zadania realizowanego
przez danego wykonawcę. Rolą tej osoby jest współpraca z Wykonawcą w celu zapewnienia
bezpiecznego środowiska pracy.
Niepełnoetatowy pracownik BHP –osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo pracowników firmy
zewnętrznej, współpracująca z przydzielonym Koordynatorem BHP ds. wykonawców. Wymagana jest
w przypadku, gdy Wykonawca ma w danym momencie na terenie Zakładu mniej niż 20 pracowników
(liczonych wraz ze swoimi podwykonawcami) Osoba ta nie musi posiadać specjalistycznego
wykształcenia w zakresie BHP – wystarczy jeśli wyznaczona jest przez Wykonawcę jako osoba
kierująca (np. kierownik, majster, brygadzista) i posiada szkolenie okresowe dla pracodawców bądź
innych osób kierujących pracownikami. Osoba taka musi przebywać cały czas na terenie Zakładu kiedy
prowadzone są prace, dla których została wyznaczona jako niepełnoetatowy pracownik BHP. Osoba ta,
poza nadzorem BHP, może wykonywać inne czynności
Pełnoetatowy pracownik BHP – wymagany jest, gdy w danym momencie na terenie Zakładu znajduje
się 20 bądź więcej pracowników wykonawcy (liczonych wraz ze podwykonawcami),
Pełnoetatowy pracownik BHP musi posiadać wymagane polskim prawem uprawnienia jako technik,
inspektor bądź specjalista ds. BHP. Pełnoetatowy pracownik BHP w tym samym czasie może pełnić
swoją funkcję tylko dla jednego Wykonawcy oraz powiązanych podwykonawców.
Protokół Uzgodnień BHP – podstawowy dokument wykorzystywany w procesie zarządzania
bezpieczeństwem wykonawców. Dokument ten jest wypełniany wspólnie przez przydzielonego do
danego zadania Koordynatora BHP ds. wykonawców oraz przedstawiciela wykonawcy. Zawiera on
informacje nt. zagrożeń wynikających z miejsca wykonywania prac, oraz sposobu wykonania prac.
Zawiera także podstawowe informacje nt. zasad bezpiecznej prace, które obowiązują w MM Kwidzyn i
które mają zastosowanie do danego zadania.
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5.

ZAKRES PROCEDURY

Niniejszym procesem objęci są wykonawcy, którzy ze względu na różną specyfikę prac wykonywanych
na rzecz MM Kwidzyn, są zakwalifikowani do jednej z poniższych kategorii:
- firmy wykonujące prace na podstawie umów długoterminowych,
- firmy zakontraktowane do wykonania pojedynczego zadania,
- firmy, która jest głównym wykonawcą prac na terenie zakładu, świadcząc bardzo szeroki zakres usług
w sposób ciągły ( 24 h / dobę) – KBR.
5.1. Koordynator BHP ds. wykonawców
5.1.1. Przydzielanie Koordynatora BHP ds. wykonawców do wykonawcy / zadania




Dla firm z umowami długoterminowymi Koordynatora BHP ds. wykonawców wyznacza
spośród swoich pracowników kierownik, który występował o zawarcie umowy;
Dla firm zakontraktowanych na pojedyncze zadanie Koordynator BHP ds. wykonawców
wyznaczany jest przez kierownika komórki wystawiającej zapotrzebowanie;
W przypadku firm zakontraktowanych do prac związanych z postojem głównym zakładu,
kierownicy SUR, wydziałów produkcyjnych oraz wydziału Nadzoru i Serwisów
Technicznych
mogą uzgodnić między sobą odmienny sposób wyznaczania
Koordynatorów BHP ds. wykonawców.

W każdym przypadku kluczowe jest, aby osoba przydzielająca Koordynatora BHP ds. wykonawców
poinformowała o tym fakcie wyznaczaną osobę.
WAŻNE: Jeśli firma posiadająca umowę długoterminową i wykonująca bardzo szeroki zakres usług
w sposób ciągły, otrzyma zlecenie na prace dodatkowe, a charakter tych prac dodatkowych jest taki
sam albo bardzo podobny do charakteru prac określonych w umowie długoterminowej (dotyczy to
zarówno rodzaju prac jak i miejsca ich wykonywania), to nie jest konieczne przydzielanie
Koordynatora BHP ds. wykonawców oraz opracowanie odrębnego Protokołu Uzgodnień BHP.
Ważne jest jednak, aby każdy członek zespołu wykonujący dodatkowe zadanie był zapoznany z
Protokołem Uzgodnień BHP opracowanym dla zakresu prac objętych umową długoterminową.
5.1.2. Wymagania ogólne dla Koordynatora BHP ds. wykonawców:
 zostaje wyznaczony przez kierownika rejonu i uczestniczy w szkoleniu dla Koordynatorów BHP
ds. wykonawców; lista osób pełniących tę funkcję stanowi załącznik nr 51 do Instrukcji Ogólnej
BHP;
 uczestniczy w doraźnych
szkoleniach dla Koordynatorów BHP ds. wykonawców,
organizowanych po wprowadzeniu istotnych zmian do procesu zarządzania bezpieczeństwem
wykonawców;
 zapoznaje się z materiałem szkoleniowym przeznaczonym dla wykonawców pracujących na
terenie zakładu. Wymóg ten jest obligatoryjny tylko dla nowo powołanych Koordynatorów BHP
ds. wykonawców. Zapoznanie powinno nastąpić nie później niż w okresie 3 miesięcy od
ukończenia szkolenia dla Koordynatorów BHP ds. wykonawców;
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 zobligowany jest znać wymagania BHP określone w Instrukcji Ogólnej BHP oraz powinien być
przydzielany do prac biorąc pod uwagę znajomość zakresu i charakteru tych robot,
bądź/i znajomość rejonu, w którym mają być wykonywane prace;
 w przypadku Wykonawcy zakontraktowanego na czas realizacji danego zadania, Koordynator
BHP ds. wykonawców przypisywany jest w zakresie realizacji tego zadania. Jeśli ten sam
Wykonawca wykonuje równolegle kilka zadań, dla każdego zadania przypisywany jest inny
Koordynator BHP ds. wykonawców. Istnieje jednak możliwość, zwłaszcza jeśli prace
wykonywane będę w tym samym rejonie, aby przypisać, do różnych zadań realizowanych przez
danego Wykonawcę, tego samego Koordynatora BHP ds. wykonawców;

5.1.3. Zadania Koordynatora BHP
Do podstawowych obowiązków Koordynatora BHP należy obchód z przedstawicielem Wykonawcy
miejsca planowanego wykonywania prac. W przypadku, gdy zakres prac wykracza poza wiedzę /
doświadczenie Koordynatora BHP, obchód przeprowadzany jest wspólnie ze specjalistą branżowym
MM Kwidzyn oraz/lub przedstawicielem MM Kwidzyn z rejonu wykonywania prac. Osoby te są
wskazywane na prośbę Koordynatora BHP przez kierownika rejonu. Podczas obchodu Koordynator
BHP ds. wykonawców (także inne osoby ze strony MM Kwidzyn uczestniczące w obchodzie)
zapoznają pracownika BHP Wykonawcy z zagrożeniami występującymi w miejscu planowanych
prac, specyfiką rejonu, z lokalizacją dróg ewakuacyjnych, punktów zbiórki, pryszniców
bezpieczeństwa, gaśnic, węży z wodą, sanitariatów, wymaganymi zezwoleniami itp. Na podstawie
powyższych informacji oraz informacji uzyskanych od przedstawiciela Wykonawcy w zakresie
rodzaju wykonywanych prac oraz zagrożeń związanych z nimi, wypełniają oni wspólnie Protokół
Uzgodnień BHP. Po podpisaniu protokołu przez wszystkie osoby uczestniczące w obchodzie,
oryginał zabiera do archiwizacji Koordynator BHP ds. wykonawców (egzemplarz ten nie musi być
podpisany przez wszystkich pracowników Wykonawcy).
WAŻNE: Za właściwe określenie w Protokole zagrożeń i wymaganych działań wynikających ze
specyfiki pracy przyjętej przez wykonawcę, używanych przez niego narzędzi itp. odpowiada
wykonawca.
W trakcie prowadzenia prac Koordynator BHP ds. wykonawców w miarę możliwości kontroluje
wykonawcę pod względem przestrzegania wymogów BHP określonych w Protokole, oraz omawia
z nim stwierdzone nieprawidłowości i określa niezbędne działania naprawcze. Jeśli Koordynator
BHP ds. wykonawców ma wątpliwości jakie działania naprawcze powinny zostać wdrożone, może
przekazać stwierdzone uwagi do działu BHP MM-Kwidzyn, który będzie koordynował działania
mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa podczas wykonywanych przez wykonawcę prac.
Koordynator BHP ds. wykonawców po zakończeniu prac archiwizuje Protokół Uzgodnień BHP przez
okres 3 miesięcy.
WAŻNE: Koordynator BHP ds. wykonawców nie odpowiada za bezpieczeństwo pracowników firm
zewnętrznych. Odpowiedzialnym jest zawsze ich pracodawca!
5.2. Pracownik BHP Wykonawcy
Każdy Wykonawca, którego dotyczy niniejszy proces , musi zapewnić przez cały czas wykonywania
prac własny nadzór BHP w postaci:

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Załącznik nr 62 do PO-03/Instrukcja Ogólna BHP
Instrukcja Zarządzania Bezpieczeństwem
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niepełnoetatowego pracownika BHP, gdy liczba pracowników Wykonawcy na wszystkich
zadaniach, które w danym momencie wykonuje, liczona wraz z pracownikami jego
podwykonawców, jest mniejsza niż 20;



pełnoetatowego pracownika BHP, gdy liczba pracowników Wykonawcy na wszystkich
zadaniach, które w danym momencie wykonuje, liczona wraz z pracownikami jego
podwykonawców, jest równa bądź większa niż 20.
WAŻNE: Liczba pełnoetatowych pracowników BHP ze strony wykonawcy musi zostać
zwiększona, gdy zwiększa się liczba jego pracowników – wymagany jest 1 pracownik służby
BHP na każdych 50 pracowników. Maksymalnie wykonawca musi zapewnić 3 pracowników
służby BHP jak niżej:
Liczba pracowników wykonawcy wraz z
podwykonawcami, na wszystkich zadaniach
realizowanych w danym momencie na terenie MM-K

Liczba wymaganych pełnoetatowych pracowników
BHP

≥ 20

1

≥ 50

2

≥ 100

3

WAŻNE:
Zarówno pełnoetatowy jak i niepełnoetatowy pracownik BHP musi przebywać na terenie MM
Kwidzyn przez cały czas, kiedy są wykonywane prace przez firmę, dla której świadczy usługi.
W danym czasie pełnoetatowy pracownik BHP może świadczyć pracę wyłącznie dla jednego
Wykonawcy (łącznie z jego podwykonawcami przydzielonymi do zadania).
W przypadku, gdy nadzór BHP danego wykonawcy składa się z dwóch lub więcej
pełnoetatowych pracowników BHP, przynajmniej jeden z nich musi cały czas przebywać
w miejscu wykonywania prac.
Ponadto w przypadku zidentyfikowania wielokrotnych naruszeń zasad bezpieczeństwa pracy,
strona MM K może oczekiwać zintensyfikowanego udziału nadzoru Wykonawcy w odprawach
i inspekcjach BHP.
5.2.1. Zadania Pracownika BHP Wykonawcy
Do podstawowych obowiązków Pracownika BHP Wykonawcy należy:
 przed dniem rozpoczęcia prac, wykonanie obchodu z Koordynatorem BHP w rejonie, w
którym będą prowadzone prace, w celu zapoznania się z zagrożeniami i specyfiką rejonu. Po
obchodzie Pracownik BHP wypełnia wspólnie z Koordynatorem BHP Protokół Uzgodnień
BHP. W przypadku, gdy ze względu na liczbę pracowników Wykonawcy musi on zapewnić
kilku pracowników BHP, wymagana jest obecność tylko jednego z nich na etapie
sporządzania Protokołu Uzgodnień BHP;

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
MM Kwidzyn sp. z o.o.
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6.

zapoznanie pracowników Wykonawcy z Protokołem Uzgodnień BHP, co poświadczają oni
swoimi podpisami na tym dokumencie;
bieżący nadzór nad prowadzonymi pracami, weryfikacja czy przestrzegane są wymagania
dotyczące BHP, reagowanie w przypadku stwierdzenia niebezpiecznych zachowań
pracowników;
codzienna weryfikacja właściwego wypełniania arkuszy ORZ przez pracowników;
Zgłaszanie wszelkich sytuacji wypadkowych i potencjalnie wypadkowych do Koordynatora
BHP lub osoby wskazanej przez Koordynatora BHP lub Dyspozytora Zakładu. Niezbędne
numery telefonów mają być dostępne na arkuszach ORZ;
Informowanie Koordynatora BHP o wszelkich zmianach technologii prac, bądź innych
zmianach, które nie były wiadome na etapie wypełniania Protokołu Uzgodnień BHP, a które
wpływają na bezpieczeństwo. Tego rodzaju zmiany oznaczają konieczność wstrzymania
pracy, omówienia z Koordynatorem BHP zakresu zmian oraz opracowania nowego
Protokołu Uzgodnień BHP. Po jego powtórnym opracowaniu należy z nim powtórnie
zapoznać pracowników Wykonawcy;

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Protokół Uzgodnień BHP

Koniec procedury/instrukcji

PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ BHP

zał. nr 1 do zał. nr 62 do PO 03/01

Nr

I. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa Wykonawcy:

Rejon wykonywania prac:
Data sporządzenia:

Zakres pracy:
Data rozpoczęcia:

Maks. liczba pracowników:

Dzień:

Noc:

Nazwa Podwykonawcy #1:

Data zakończenia:

Nazwa Podwykonawcy #2:
II. GŁÓWNE DANE KONTAKTOWE

Stanowisko / Funkcja

Imię i nazwisko

Telefon do biura

Telefon komórkowy (służbowy)

Zmiana dzienna / nocna

Koordynator BHP MM Kwidzyn
Dodatkowy kontakt MMK na obiekcie

dzienna / nocna

Przedstawiciel MMK (gospodarz obiektu)
Kierownik rejonu MM Kwidzyn
Przedstawiciel Wykonawcy (np. kierownik)
Pracownik BHP Wykonawcy
Pracownik BHP Wykonawcy
Pracownik BHP Wykonawcy
Zakładowa Służba Ratownicza

55 610 8999

Ochrona Zakładu

55 610 8440

III. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
UWAGA: Poza wyjątkowymi sytuacjami, prace prowadzone na terenie zakładu wymagają zawsze:
kasków ochronnych, okularów ochronnych, obuwia ochronnego, kamizelek ostrzegawczych

1. Substancje niebezpieczne

1.1. Toksyczne

[link do szczegółowych informacji]

Musisz wskazać zasady minimalizujące zagrożenie

[szybka podpowiedź]

1.2. Żrące lub reaktywne
[link do szczegółowych informacji]

Musisz wskazać zasady minimalizujące zagrożenie

[szybka podpowiedź]

1.3. Gazy, ciecze i materiały palne, skrajnie łatwopalne
i wybuchowe

[link do szczegółowych informacji]

[szybka podpowiedź]

1.4. Materiały zawierające azbest lub materiały uważane
za zawierające azbest
[link do szczegółowych informacji]

Musisz wskazać zasady minimalizujące zagrożenie

[szybka podpowiedź]

2.1. Ruchome elementy maszyn
[link do szczegółowych informacji]

Musisz wskazać zasady minimalizujące zagrożenie

Musisz wskazać zasady minimalizujące zagrożenie

[szybka podpowiedź]

Musisz wskazać zasady minimalizujące zagrożenie

2. Ruch

2.2. Sprzęt ciężki wykonawcy oraz sprzęt zmotoryzowany w
pobliżu miejsca pracy

[link do szczegółowych informacji]

[szybka podpowiedź]

2.3. Prace dźwigowe (suwnice, dźwigi, wciągi)

[link do szczegółowych informacji]

Musisz wskazać zasady minimalizujące zagrożenie

[szybka podpowiedź]

3.1. Elektryczna

3. Energia

[link do szczegółowych informacji]

Musisz wskazać zasady minimalizujące zagrożenie

[szybka podpowiedź]

Dział BHP

55 610 8252

3. Energia

3.2. Hydrauliczna, pneumatyczna i inne instalacje
ciśnieniowe, w tym o ciśnieniu powyżej 6,9 bar

[link do szczegółowych informacji]

Musisz wskazać zasady minimalizujące zagrożenie

[szybka podpowiedź]

3.3. Mechaniczna (obrotowa, zmagazynowana np. sprężyna,
wiszący element itp.)
[link do szczegółowych informacji]

3.4. Termiczna

[link do szczegółowych informacji]

Musisz wskazać zasady minimalizujące zagrożenie

[szybka podpowiedź]

3.5. Żródła promieniowania jonizującego
[link do szczegółowych informacji]

Musisz wskazać zasady minimalizujące zagrożenie

[szybka podpowiedź]

4. Upadki / spadające przedmioty

4.1. Praca z rusztowania, drabiny, podnośnika

[link do szczegółowych informacji]

Musisz wskazać zasady minimalizujące zagrożenie

[szybka podpowiedź]

4.2. Upadek lub wpadnięcie do wnętrza

[link do szczegółowych informacji]

Musisz wskazać zasady minimalizujące zagrożenie

[szybka podpowiedź]

4.3. Duże zagrożenie upadkiem na tym samym poziomie
[link do szczegółowych informacji]

Musisz wskazać zasady minimalizujące zagrożenie

[szybka podpowiedź]

5.1. Przestrzenie zamknięte

[link do szczegółowych informacji]

Musisz wskazać zasady minimalizujące zagrożenie

[szybka podpowiedź]

5. Inne zagrożenia

5.2. Prace pożarowo niebezpieczne

[link do szczegółowych informacji]

Musisz wskazać zasady minimalizujące zagrożenie

[szybka podpowiedź]

5.3. Praca przy urządzeniach energetycznych

[link do szczegółowych informacji]

Musisz wskazać zasady minimalizujące zagrożenie

[szybka podpowiedź]

5.4. Leje popiołu
[link do szczegółowych informacji]

Musisz wskazać zasady minimalizujące zagrożenie

[szybka podpowiedź]

5.5. Elektronarzędzia

[link do szczegółowych informacji]

Musisz wskazać zasady minimalizujące zagrożenie

[szybka podpowiedź]

4.4. Spadające elementy

[link do szczegółowych informacji]

Musisz wskazać zasady minimalizujące zagrożenie

[szybka podpowiedź]

Musisz wskazać zasady minimalizujące zagrożenie

[szybka podpowiedź]
IV. Pozostałe warunki prowadzenia prac (obowiązują wszystkich)

Tylko osoby po szkoleniu wprowadzającym mogą wykonywać prace na terenie MM
(szkolenie ważne 12 miesięcy)

Wygradzaj miejsce pracy taśmą ostrzegawczą z nazwą Twojej firmy

Zakaz palenia tytoniu (w tym papierosów elektronicznych) poza wyznaczonymi
palarniami

Przed rozpoczęciem prac - przeanalizuj ryzyko - wypełnij Arkusz Oceny Ryzyka dla Zadania
(ważny max. 12 h)

Przestrzegaj znaków ostrzegawczych i informacyjnych

Uzyskaj zgodę na robienie zdjęć / nagrywanie filmów

Zgłaszaj wszelkie urazy, pożary, zdarzenia potencjalne

Zapewnij, aby ORZ, Protokół Uzgodnień BHP i wszelkie inne zezwolenia były dostępne w
miejscu pracy

Natychmiast przerwij pracę jeśli warunki jej prowadzenia uległy zmianie

Aby wjechać na teren zakładu uzyskaj przepustkę na wjazd pojazdem oraz wwóz sprzętu

Miejsce składowania narzędzi i sprzętu:
Przekazano Wykonawcy informacje nt. lokalizacji dróg ewakuacyjnych, punktów zbiórki, rozmieszczenia w pobliżu miejsca pracy sprzętu gaśniczego oraz pryszniców
bezpieczeństwa
Inne ustalenia:

V. Gospodarowanie odpadami powstałymi podczas realizacji prac
kategoria odpadu

Posiadacz odpadu

rodzaj odpadu (wpisać nazwę / kod)

Miejsce zbierania odpadów

pozostające w MMK
odpady inne niż niebezpieczne
do zagospodarowania przez Wykonawcę

wszystkie poza wymienionymi powyżej

pozstające w MMK
odpady niebezpieczne
do zagospodarowania przez Wykonawcę

wszystkie poza wymienionymi powyżej

VI. Potwierdzenie opracowania Protokołu Uzgodnień BHP
Funkcja

Imię i nazwisko

Data

Podpis

Koordynator BHP
Przedstawiciel Wykonawcy
Dodatkowe osoby biorace udział w opracowaniu niniejszego Protokołu Uzgodnień BHP
Specjalista branżowy MM Kwidzyn
Przedstawiciel MM (gospodarz obiektu)
Pracownik BHP Wykonawcy
Inne osoby:

VII. POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA Z PROTOKOŁEM
(do podpisania przez wszystkie osoby pracujące przy zadaniu przed rozpoczęciem pracy)

Nieniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z niniejszym Protokołem i będę stosować się do wszystkich wymogów opisanych w niniejszym dokumencie:
Imię i nazwisko (drukowanymi literami)

Stanowisko lub funkcja

Podpis

Data
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Wersja 3
Dyspozytor zakładowy – 8255
STRAŻ POŻARNA - 8998
POGOTOWIE RATUNKOWE – 8999
Prace realizowane przez firmę: …………………………………………………………………
w okresie (od - do) …………………………………………………………………………………
nr zamówienia - temat / tematy: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Nadzór ze strony Wykonawcy - telefon (Kierownik, mistrz) prowadzonych prac:
………………………………………………………………………………………………………
Podwykonawca - nazwa / Kierownik robót / telefon: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Na obiekcie: ………………………………………………………………………………………
Miejsce zgłaszania rozpoczęcia i zakończenia prac / telefon: (np. Sterownia):
………………………………………………………………………………………………………
Koordynator BHP: …………………………………………………………………………………
Kierownik obiektu (osoba odpowiedzialna) /telefon: ……………………………………………...
Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Wydział Nadzorujący ………………………………………………………………………………
Inspektor Nadzoru / telefon: ………………………………………………………………………
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Dziennik założono: Kwidzyn dn. …………………………………………………………………
Spis treści Dziennika Prac:

1.0
1.1
2.0
2.1
2.2

3.1
4.1
5.1

Strona tytułowa / Dane zleceniowe
Spis treści
Instruktaż ogólny z „Zasad BHP i ochrony środowiska w MM Kwidzyn”
wzór druku: ZAŁĄCZNIK NR 26 do „IO BHP”
Instruktaż obiektowy BHP i ochrony środowiska
wzór druku: ZAŁĄCZNIK NR 28 do „IO BHP”
Protokół uzgodnień BHP i ochrony środowiska robót budowlano-montażowych,
rozbiórkowych i remontowych
wzór druku: ZAŁĄCZNIK NR 27 do „IO BHP”
Przebieg prac – uzgodnienia
Protokół odbioru
wzór druku: Załącznik nr 5/PS-12
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Ogólne warunki, zasady i odpowiedzialność przy prowadzeniu i organizowaniu prac
remontowych, budowlano–montażowych, rozbiórkowych i realizacji różnych rodzajów
usług przez firmy obce - dotyczy to również Podwykonawców, za których odpowiedzialność
ponosi Wykonawca na terenie MM Kwidzyn sp. z o.o. oraz aktualne uwarunkowania oraz
wysokości kar i obciążeń zostały zapisane w załączniku nr 8/PS-12 i 9/PS-12 do zamówienia.
Prace prowadzone na ruchu zakładu (wydziału - obiektu) organizowane muszą być w sposób
nienarażający pracowników na niebezpieczeństwo związane z ich prowadzeniem.
Przed ich rozpoczęciem gospodarz obiektu, koordynator BHP i koordynator prac (inspektor
nadzoru) ze strony MM Kwidzyn w trakcie instruktażu obiektowego / stanowiskowego ustalają z
kierującymi pracami wymogi bezpieczeństwa pracy, oceny ryzyka wykonywanych prac i wymogi
ochrony środowiska, uwzględniając rodzaj prac oraz specyfikę zagrożeń wynikających z
produkcji.
O prowadzonych pracach oraz niezbędnych środkach bezpieczeństwa, gospodarz obiektu
informuje zainteresowanych pracowników MM Kwidzyn i innych firm pracujących na obiekcie.

Uwagi ogólne, i inne:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Przebieg prac
Data - nazwisko i imię
dokonującego wpis

Uwagi, stwierdzenia, polecenia, zarządzenia Kierownictwa i Inspektora Nadzoru,
służb BHP, ppoż., ochrony środowiska, służb obiektowych i remontowych.

Rozdział 3.1 Strona ......................... zapisów
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Zasady prowadzenia Dziennika Prac:
Dziennik prac to zbiór dokumentów wymaganych aktualnymi procedurami ZSZ, Zakładowymi
Aktami Normatywnymi i przepisami państwowymi, które są wytwarzane w trakcie realizacji
prac, zawiera m.in.:
1) strona tytułowa (dane podstawowe) i spis treści
2) Karty przebiegu prac (notatki)
3) Instruktaż ogólny z „Zasad BHP i Ochrony środowiska w MM Kwidzyn”
4) Instruktaż stanowiskowy BHP i Ochrony środowiska dla pracowników firm obcych
wykonujących prace.
5) Protokół uzgodnień BHP i ochrony środowiska
6) Karty oceny ryzyka wykonawcy
7) Techniczne dokumenty jakości
8) Inne dokumenty wymagane przepisami
9) Protokoły odbioru
Dziennik Prac jest zakładany w przypadkach określonych w procedurze PS-12.
W formie rzeczowej jest to skoroszyt, w którym znajdują się istotne dokumenty związane z
prowadzeniem procesu prac remontowych, inwestycyjnych lub eksploatacyjnych, dokumenty są
wpinane w czasie ich tworzenia.
Dziennik Prac stanowi miejsce komunikacji (prowadzenia istotnych zapisów) między
wszystkimi uczestnikami procesu w tym:
 Inspektor nadzoru
 Gospodarz obiektu lub jego przedstawiciel
 Koordynator BHP
 Zakładowe służby BHP i p.poż
 Służby utrzymania ruchu
 Wykonawca / podwykonawcy
 Inni współuczestnicy procesu.
Dziennik prac musi być dostępny w sposób ciągły, miejsce jego udostępniania określa inspektor
nadzoru w porozumieniu z wykonawcą i służbami obiektowymi.
Wymagane dokumenty są wymienione w spisie treści, w przypadku braku oryginałów należy
załączyć kopie.
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Do Dziennika Prac mogą być dołączane inne dokumenty w tym:
 Protokoły odbioru prac „zanikających”
 Protokoły odbioru „cząstkowe”
 Protokoły kontroli BHP, p.poż., ochrony środowiska, ochrony mienia i porządku, notatki
ze spotkań
 Gwarancje niestandardowe i dodatkowe
 Techniczne dokumenty jakości (świadectwa jakości, karty technologiczne,
 wyniki pomiarów itp.)
 Warunki wykonania prac
 itp.
Dołączane dokumenty należy dopisać do spisu treści i odpowiednio oznakować.
Po zakończeniu prac inspektor nadzoru sprawdza kompletność Dziennika Prac oraz archiwuje
przez okres gwarancji nie krócej niż 5 lat (od końca roku rozliczeniowego).
W przypadku gwarancji dłuższej niż 5 lat Dziennik Prac należy przekazać do Archiwum
Zakładowego.
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Data: ...................................
(DD-MM-RRRR)

……………………………………………..
(Nazwa i miejscowość Wykonawcy lub pieczęć)

MM Kwidzyn sp. z o.o.
Ochrona zakładu
Tel. (55) 610 8205 lub 8732
Email: recepcjabiurowiec.kwidzyn@mm.group
W związku z realizacją Zamówienia/Umowy1 nr ............................................. wnioskuję o wydanie
(wpisać numer z druku Zamówienia/Umowy)

na okres od ................................ do ................................. przepustek tymczasowych dla następujących
(DD-MM-RRRR)

(DD-MM-RRRR)

pracowników:
Wykonawcy
Podwykonawcy: ...............................................................................................................................
(wpisać nazwę i miejscowość siedziby Podwykonawcy)

Nazwisko i imię

Lp.

PESEL
(w przypadku nieposiadania PESEL
seria i nr dokumentu tożsamości)

Nr telefonu komórkowego
pracownika lub jego
przełożonego2

1
2
3
4
5
W przypadku braku miejsca wypełnij dodatkową stronę.

Pieczęć i podpis
Kierownika Wykonawcy*:

……………………………………….

Nr dostawcy (SAP): ....................................................
(wpisuje pracownik nadzorujący Wykonawcę)

……………………………….............
(pieczęć i podpis pracownika nadzorującego
Wykonawcę ze strony MM Kwidzyn sp. z o.o.)

………...………………………………..
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
ze strony MM Kwidzyn sp. z o.o.)

* Wykonawca potwierdza zapoznanie pracowników Wykonawcy, a w przypadku korzystania z
Podwykonawcy, pracowników Podwykonawcy z „Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych
osobowych dla kontrahentów/ podwykonawców MM Kwidzyn sp. z o.o.”, dostępną do pobrania na
stronie internetowej MM Kwidzyn sp. z o.o. https://kwidzyn-download.com/inne.html
1 Niepotrzebne
2 Dane

skreślić

niezbędne w systemie bezpieczeństwa, identyfikacji i nadzoru stanu energii zerowej (ZES)
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Lp.

Nazwisko i imię

PESEL
(w przypadku nieposiadania PESEL
nr dokumentu tożsamości)

Nr telefonu komórkowego
pracownika lub jego
przełożonego2

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
W przypadku braku miejsca wypełnij dodatkową stronę.

Pieczęć i podpis
Kierownika Wykonawcy*:

........................................................

Nr dostawcy (SAP): ...................................................
(wpisuje pracownik nadzorujący Wykonawcę)

……………………………….............
(pieczęć i podpis pracownika nadzorującego
Wykonawcę ze strony MM Kwidzyn sp. z o.o.)

………...………………………………..
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
ze strony MM Kwidzyn sp. z o.o.)

* Wykonawca potwierdza zapoznanie pracowników Wykonawcy, a w przypadku korzystania z
Podwykonawcy, pracowników Podwykonawcy z „Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych
osobowych dla kontrahentów/ podwykonawców MM Kwidzyn sp. z o.o.”, dostępną do pobrania na
stronie internetowej MM Kwidzyn sp. z o.o. https://kwidzyn-download.com/inne.html
1

Niepotrzebne skreślić
niezbędne w systemie bezpieczeństwa, identyfikacji i nadzoru stanu energii zerowej (ZES)

2 Dane
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Dokument jest własnością MM Kwidzyn sp. z o.o.
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1. Cel instrukcji.
Celem tej Instrukcji jest określenie zasad organizacji i wykonywania pracy przy urządzeniach
energetycznych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.

2. Zakres stosowania instrukcji.
Instrukcja ma zastosowanie przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych z zakresu: obsługi,
konserwacji, remontów, montażu oraz pracach kontrolno - pomiarowych przy urządzeniach
energetycznych będących własnością zakładu MM Kwidzyn sp. z o.o.
Instrukcja ta dotyczy instalacji, urządzeń oraz zespołu urządzeń, które są używane do produkcji
energii elektrycznej i cieplnej oraz do jej użytkowania.
Cały proces wytwarzania pary i energii elektrycznej znajduje się na Wydziale energetycznym ale
proces użytkowania jej związany jest już z funkcjonowaniem całego zakładu MM Kwidzyn sp. z
o.o.

3. Określenie pracodawcy lub pracodawców z zakresem ich odpowiedzialności.
Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy dotyczy zakładu MM Kwidzyn sp. z o.o. reprezentowanego
przez Zarząd spółki oraz prokurentów, czyli w rozumieniu rozporządzenia - Pracodawcę.
Z ramienia pracodawcy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Dyrektor upoważnia
pracowników wymienionych w wykazie (załącznik nr 1 do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy), który zawiera informację o zakresie udzielonego im upoważnienia, do wystawiania
pisemnych zezwoleń związanych z pracami na urządzeniach energetycznych.
Za aktualizację załącznika nr 1 odpowiedzialny jest Dział BHP, który dokonuje zmian na wniosek
Kierownik wydziału/ oddziału, którego ta Instrukcja dotyczy. Załącznik powinien być
aktualizowany na bieżąco po wystąpieniu jakichkolwiek zmian mających związek z wykazem np.
personalnym, zakresem posiadanych kwalifikacji, numerami świadectw kwalifikacji oraz zakresem
udzielonego upoważnienia.
Za aktualizację niniejszej instrukcji odpowiedzialny jest Kierownik Działu BHP.
Za organizację pracy zgodnie z postanowieniami tej instrukcji odpowiedzialna jest kadra
kierownicza oraz pracownicy upoważnieni przez pracodawcę do wystawiania pisemnych zezwoleń
na pracę, koordynację pracy oraz za dopuszczania do pracy.

4. Określenia i definicje
4.1.

4.2.
4.3.

Pracodawca MM Kwidzyn sp. z o.o. – jest to Dyrekcja zakładu MM Kwidzyn sp. z o.o.
oraz prokurenci, którzy są upoważnieni do podpisywania dokumentów w tym umów
związanych z zatrudnianiem pracowników.
Prowadzący eksploatację – jest to Pracodawca zakładu MM Kwidzyn sp. z o.o., który
zajmuje się eksploatacją własnych urządzeń elektroenergetycznych.
Urządzenia energetyczne – urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa
energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania,
przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii.
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Urządzenia energetyczne powszechnego użytku – urządzenia energetyczne przeznaczone
na indywidualne potrzeby ludności, używane w gospodarstwach domowych lub używane w
zakładzie MM Kwidzyn sp. z o.o.
4.5. Obiekt energetyczny (wydział / oddział) – zespół budynków połączony procesem
technologicznym lub budynek, w którym znajdują się urządzenia elektroenergetyczne
przeznaczone do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji energii cieplnej lub
elektrycznej.
4.6. Pomieszczenie lub teren ruchu energetycznego – odpowiednio wydzielone pomieszczenie
lub teren, bądź część pomieszczenia lub terenu, albo przestrzeni w budynkach lub poza
budynkami, w których zainstalowane są urządzenia energetyczne dostępne tylko dla osób
upoważnionych.
4.7. Prace eksploatacyjne – prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska w zakresie:
 obsługi, mające wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń
energetycznych,
 konserwacji, związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu
technicznego urządzeń energetycznych,
 remontów urządzeń energetycznych związanych z usuwaniem usterek i awarii, w celu
doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego,
 montażu, niezbędnego do instalowania i przyłączania urządzeń energetycznych,
 prac kontrolno-pomiarowych, niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego,
parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń
energetycznych.
4.8. Prace pomocnicze przy urządzeniach energetycznych – prace niebędące pracami
eksploatacyjnymi, do których zalicza się w szczególności prace: budowlane, malarskie,
porządkowe, pielęgnacyjne, transportowe oraz związane z obsługą sprzętu
zmechanizowanego.
4.9. Świadectwo kwalifikacyjne – świadectwo stwierdzające spełnienie przez daną osobę
odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru (D)
lub eksploatacji (E) w ustalonym zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolnopomiarowym, montażu dla określonych rodzajów urządzeń i instalacji energetycznych
uzyskane w trybie i na zasadach określonych w przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.).
4.10. Czynności w zakresie obsługi - należy przez to rozumieć czynności mające wpływ na
zmianę parametrów pracy obsługiwanych urządzeń energetycznych przy zachowaniu
wymagań i zasad bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.
4.11. Czynności w zakresie konserwacji - należy przez to rozumieć czynności związane z
zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń energetycznych.
4.12. Czynności w zakresie remontów - należy przez to rozumieć czynności związane z
usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń energetycznych w celu
doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego.
4.13. Czynności w zakresie kontrolno-pomiarowym - należy przez to rozumieć czynności
niezbędne dla dokonania oceny stanu technicznego, sprawdzenia parametrów
eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności urządzeń energetycznych.
4.14. Czynności w zakresie montażu - należy przez to rozumieć czynności niezbędne do
instalowania oraz przyłączania urządzeń energetycznych.
4.4.
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4.15. Czynności związane z modernizacją - należy przez to rozumieć czynności związane z
wymianą podzespołów, urządzeń wpływających na usprawnienie pracy, zwiększenie
wydajności np. urządzenia lub maszyny.
4.16. Awaria - stan niesprawności urządzenia / instalacji uniemożliwiający jego funkcjonowanie,
występujący nagle i powodujący jego niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie.
4.17. Miejsce pracy / Strefa pracy – odpowiednio przygotowane miejsce lub stanowisko pracy
w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych,
remontowych lub pomocniczych.
4.18. Instrukcja eksploatacji – jest to instrukcja zatwierdzona przez pracodawcę określająca
procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych przy eksploatacji urządzeń i
instalacji energetycznych, również w sytuacjach awarii i zakłóceń pracy, charakterystyki
technicznej obiektu/urządzenia, parametry pracy – wartości liczbowe normatywne i
dopuszczalne (sygnalizacji, zabezpieczeń, sterowań) oraz zasady regulacji, przeglądów,
prób, pomiarów, wymagania kwalifikacyjne, obszar działania, zakres wykonywanych prac,
wykaz prowadzonej dokumentacji, prawa i obowiązki, odpowiedzialność, wymagane środki
ochrony, jak również zawierająca rysunki, schematy, wykresy itp., opracowana na
podstawie odrębnych przepisów oraz dokumentacji producenta.
4.19. Osoba uprawniona – osoba posiadająca kwalifikacje potwierdzone na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn.
zm.).
4.20. Osoba upoważniona (Pracownik MM Kwidzyn sp. z o.o.) – osoba posiadająca pisemne
wyznaczenie przez pracodawcę do wykonywania w jego imieniu określonych przez niego
czynności lub prac eksploatacyjnych.
4.21. Poleceniodawca (Gospodarz obiektu - Nadzór) – osoba uprawniona i upoważniona przez
pracodawcę do wydawania i zatwierdzania zezwoleń pisemnych, która posiada ważne
świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru (D).
4.22. Koordynujący – osoba upoważniona, wyznaczona przez poleceniodawcę do koordynacji
prac określonych w zezwoleniu pisemnym, związanym z ruchem urządzeń energetycznych,
posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru (D).
4.23. Koordynator – osoba upoważniona przez pracodawcę z racji pełnionych obowiązków
służbowych do ustalania harmonogramów prac z uwzględnieniem zadań wszystkich
zespołów realizujących prace w wyznaczonym miejscu pracy. Funkcja Koordynatora może
być przydzielona Koordynatorowi ds. wykonawców (IPCC).
4.24. Dopuszczający (Wyznaczony pracownik ze strony gospodarza obiektu) – osoba
uprawniona wyznaczona przez poleceniodawcę i upoważniona przez pracodawcę do wykonywania czynności związanych z dopuszczeniem do prac eksploatacyjnych w zakresie
przygotowania, przekazania i likwidacji miejsca pracy oraz zakończenia pracy, posiadająca
ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji (E).
4.25. Nadzorujący – osoba upoważniona, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku
dozoru lub eksploatacji, wyznaczona przez poleceniodawcę.
4.26. Kierujący zespołem (Pracownik nadzoru wykonawcy prac) – osoba wyznaczona przez
poleceniodawcę w pisemnym zezwoleniu do kierowania zespołem, posiadającą umiejętności
zawodowe w zakresie wykonywanej pracy oraz ważne świadectwo kwalifikacyjne na
stanowisku eksploatacji (E).
4.27. Zespół pracowników – co najmniej dwie osoby wykonujące pracę.
4.28. Prace szczególnie niebezpieczne lub stwarzające szczególne zagrożenie dla życia
pracowników – są to prace do których wykonania wymagane jest zezwolenie (poza
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typowymi pracami na wysokości) lub pozwolenie oraz praca wykonywana jest przez
minimum dwóch pracowników. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych oraz zasady
bezpiecznego ich wykonywania są opisane w Instrukcji Ogólnej BHP (Procedura PO 03/01).
4.29. Zezwolenie (nie dotyczy prac elektrycznych) - jest to pisemny dokument uprawniający
pracowników do wykonywania prac eksploatacyjnych stwarzających szczególne
niebezpieczeństwo dla pracowników, którzy je wykonują w, na, lub w pobliżu urządzeń lub
instalacji energetycznych.
4.30. Polecenie (dotyczy prac elektrycznych) - jest to pisemny dokument uprawniający
pracowników do wykonywania prac eksploatacyjnych stwarzających szczególne
niebezpieczeństwo dla pracowników, którzy je wykonują w, na lub w pobliżu urządzeń lub
instalacji elektroenergetycznych.
4.31. Urządzenia i instalacje energetyczne nieczynne – urządzenia i instalacje energetyczne, do
których za pomocą istniejących łączników i/lub armatury nie ma możliwości podania
czynników (energii) stwarzających zagrożenie.
4.32. Urządzenia elektroenergetyczne znajdujące się pod napięciem - urządzenia, w których
pomiędzy poszczególnymi częściami lub częściami a ziemią występuje różnica potencjałów
lub gdy jakakolwiek ich część posiada ładunek elektryczny.
4.33. Urządzenia elektroenergetyczne wyłączone spod napięcia - urządzenia, w których
pomiędzy poszczególnymi częściami lub częściami a ziemią nie występuje różnica
potencjałów, nie posiadają ładunku elektrycznego oraz w obwodach zasilających występuje
przerwa izolacyjna.
4.34. Firma zewnętrzna – jest to firma, która wykonuje pracę na zlecenie lub umowę dla zakładu
MM Kwidzyn sp. z o.o.

5. Kwalifikacje i obowiązki pracowników w zakresie organizacji bezpiecznej
pracy.
5.1. Pracodawca prowadzący eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych:
1) W obowiązku pracodawcy leży wyznaczanie pracowników pełniących w jego imieniu
funkcję poleceniodawcy oraz dopuszczającego, którzy posiadają kwalifikacje zgodne z
wymaganiami odrębnych przepisów. Wykaz takich osób znajduje się w załączniku nr 1 do
niniejszej instrukcji.
2) Zakład MM Kwidzyn sp. z o.o. prowadzący eksploatację urządzeń i instalacji
energetycznych jest obowiązany prowadzić i aktualizować wykazy poleceniodawców oraz
dopuszczających, co do zakresu udzielonych im upoważnień oraz pozostałych informacji
zawartych w załączniku nr 1.
3) Zakład MM Kwidzyn sp. z o.o. prowadzący eksploatację urządzeń i instalacji
energetycznych jest zobowiązany przekazywać aktualne wykazy, o których mówi pkt.1, do
wszystkich komórek organizacyjnych, których ten wykaz dotyczy, w tym również do działu
BHP.
5.2. Poleceniodawca (Gospodarz obiektu – Nadzór):
1) Poleceniodawca jest upoważniony przez pracodawcę do wydawania pisemnych zezwoleń i
ich akceptowania w zakresie posiadanego świadectwa kwalifikacyjnego na stanowisku
dozoru (D).
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2)

3)

Poleceniodawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie zidentyfikowanych zagrożeń
związanych z pracą oraz za poprawnie określone środki ochrony, które je likwidują lub
ograniczają.
Poleceniodawca wyznacza dopuszczającego do każdej pracy wykonywanej na podstawie
pisemnego zezwolenia.

5.3. Dopuszczający (Wyznaczony pracownik ze strony gospodarza obiektu):
1) Dopuszczający jest to osoba wyznaczona przez poleceniodawcę, upoważniona przez
pracodawcę do wykonywania czynności związanych z dopuszczeniem do prac
eksploatacyjnych w zakresie przygotowania, przekazania i likwidacji miejsca (strefy) pracy
oraz zakończenia pracy, posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku
eksploatacji (E).
2) Do obowiązków dopuszczającego należy:
 uzyskanie akceptacji zezwolenia od poleceniodawcy na dokonanie czynności
eksploatacyjnych,
 wyłączenie urządzeń z ruchu, jeżeli wymaga tego technologia lub bezpieczeństwo,
 zastosowanie wymaganych zabezpieczeń na wyłączonych urządzeniach oraz
sprawdzenie, czy zostały usunięte czynniki stwarzające zagrożenie, takie jak: energia
elektryczna, mechaniczna, pneumatyczna, hydrauliczna, termiczna, jonizująca,
chemiczna oraz media,
 oznaczenie strefy pracy taśmami lub znakami bezpieczeństwa,
 udokumentowanie zapoznania kierującego zespołem z zagrożeniami występującymi w
miejscu (strefie) pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
5.4. Koordynujący:
1) Koordynujący jest to osoba upoważniona, wyznaczona przez poleceniodawcę do
koordynacji prac określonych w pisemnym zezwoleniu, związanych z ruchem urządzeń
energetycznych, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru (D).
2) W przypadku, gdy dozór nad ruchem urządzeń lub instalacji energetycznych, przy których
będzie wykonywana praca, jest prowadzony przez różne komórki organizacyjne zakładu
lub firmy zewnętrzne, koordynującym powinna być osoba z komórki organizacyjnej z
miejsca wykonywania prac.
3) Jeżeli dozór nad ruchem urządzeń lub instalacji energetycznych, przy których będzie
wykonywana praca jest sprawowany przez poleceniodawcę, koordynującym powinien być
sam poleceniodawca lub wyznaczona osoba z jego komórki organizacyjnej.
4)

Koordynujący zobowiązany jest do:
 określenia zakresu oraz kolejności wykonywania czynności eksploatacyjnych,
związanych z przygotowaniem i likwidacją strefy pracy, jeżeli wymaga tego
bezpieczeństwo lub technologia wykonywania prac,
 wydania zezwolenia na przygotowanie, przekazanie i likwidację miejsca (strefy) pracy,
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 ustalenia kolejności prowadzenia prac, przerwania, wznowienia lub zakończenia prac,
 wydania zezwolenia na uruchomienie urządzeń energetycznych, przy których była
wykonywana praca, jeżeli w związku z jej wykonywaniem urządzenia te były wyłączone
z ruchu.
5.5. Kierujący zespołem pracowników:
1) Kierujący zespołem pracowników jest to osoba upoważniona, wyznaczona przez
poleceniodawcę do kierowania zespołem, posiadająca umiejętności zawodowe w zakresie
wykonywanej pracy oraz ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji (E).
2) Kierujący zespołem pracowników zobowiązany jest zaznajomić się z treścią zezwolenia i
zweryfikować możliwości wykonania pracy zgodnie z jego zakresem.
3) Kierujący zespołem ma prawo wyłączyć się z bezpośredniego udziału w wykonywaniu
pracy, spełniając tylko funkcję nadzoru, jeżeli zaistnieją szczególne warunki związane z
zachowaniem bezpieczeństwa pracy.
4) Kierujący zespołem pracowników kwalifikowanych obowiązany jest:
 dobrać pracowników o umiejętnościach zawodowych odpowiednich do wykonania
poleconej pracy;
 zapoznać ich w sposób udokumentowany z treścią i zakresem pisemnego zezwolenia na
prace, sposobem przygotowania miejsca (strefy) pracy, występującymi zagrożeniami w
miejscu (strefie) pracy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie;
 sprawdzić przygotowanie miejsca (strefy) pracy i przyjąć je od dopuszczającego, jeżeli
zostało przygotowane właściwie;
 zapewnić wykonanie pracy w sposób bezpieczny;
 egzekwować od członków zespołu właściwych zachowań, stosowania właściwych
środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi
pracy i sprzętu;
 nadzorować przestrzeganie przez podległych pracowników zasad i przepisów bhp w
czasie wykonywania pracy;
 nie opuszczać samowolnie strefy pracy, w której pracuje zespół;
 powiadomić o zakończeniu pracy jedną z osób funkcyjnych: dopuszczającego lub
koordynującego.
5.6. Nadzorujący:
1) Nadzorujący posiada pisemne upoważnienie poleceniodawcy w zezwoleniu do pełnienia
wyłącznie czynności nadzoru, na podstawie posiadanego ważnego świadectwa
kwalifikacyjnego na stanowisku dozoru (D) lub eksploatacji (E).
2) Nadzorujący powinien być wyznaczony przez poleceniodawcę, jeżeli poleceniodawca uzna
to za konieczne ze względu na szczególny charakter wykonywania pracy.
3) Nadzorujący nie powinien wykonywać innych prac poza czynnościami nadzoru.
4) Nadzorujący zobowiązany jest:
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 zapoznać się z poleceniem oraz zweryfikować możliwości wykonania pracy zgodnie z
jego zakresem;
 sprawdzić przygotowanie miejsca pracy i przyjąć je od dopuszczającego, jeżeli zostało
przygotowane właściwie;
 zapoznać nadzorowane osoby z występującymi zagrożeniami w miejscu (strefie) pracy i
w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz z warunkami bezpiecznego wykonywania pracy;
 sprawować stały nadzór nad pracownikami, aby nie przekraczali granic wyznaczonego
miejsca (strefy) pracy, reagować na niestosowanie się do zasad i przepisów bhp;
 powiadomić dopuszczającego lub koordynującego oraz kierownika robót (o ile został
wyznaczony) o zakończeniu pracy.
5.7. Członkowie zespołu pracowników:
1) Osoby uprawnione, posiadające świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji
(E) oraz przeszkolone w zakresie zasad bezpiecznego wykonania prac, odpowiedzialne za
wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa pracy oraz
stosowanie środków ochrony indywidualnej adekwatnych do występujących zagrożeń.
2) Osoby nieuprawnione, wykonujące prace pomocnicze przy urządzeniach energetycznych
lub w ich pobliżu, posiadające umiejętności i kwalifikacje zawodowe wynikające z rodzaju
wykonywanych prac, odpowiedzialne za wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczeństwa pracy oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej
adekwatnych do występujących zagrożeń.
3) Do obowiązków członków zespołu należy:
 zapoznanie się z zagrożeniami występującymi w miejscu (strefie) pracy i w jej
sąsiedztwie,
 wykonywanie pracy zgodnie z zezwoleniem pisemnym oraz poleceniami osoby
kierującej zespołem pracowników,
 stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do
występujących zagrożeń,
 nie opuszczanie miejsca (strefy) pracy bez zgody kierującego zespołem lub
nadzorującego,
 przerwania pracy i opuszczenia miejsca (strefy) pracy w przypadku opuszczenia jej przez
kierującego zespołem lub nadzorującego,
 zabranie wszystkich swoich narzędzi i materiałów z miejsca (strefy) pracy po
zakończeniu pracy.
5.8. Łączenie funkcji przy pracach na pisemne zezwolenie:
Podczas wykonywania pracy na pisemne zezwolenie zabrania się łączenia więcej niż dwóch
funkcji jednocześnie.
Łączeniu nie mogą podlegać funkcje dopuszczającego i kierującego zespołem.
Dopuszczalne łączenia funkcji przedstawia tabela poniżej:
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1
2
3
4
5
6

Poleceniodawca
Koordynujący
Dopuszczający
Kierujący zespołem

Nadzorujący
Członek zespołu

tak
tak
tak
tak
tak
tak

tak
tak
tak
tak

tak
tak
NIE
tak
tak

tak
tak
NIE
tak
tak

tak
tak
tak
tak

Członek zespołu

Nadzorujący

Kierujący
zespołem

Dopuszczający

Działanie

Koordynujący

Lp.

Poleceniodawca

Wersja 2

tak
tak
tak
tak
tak

tak

6. Ogólne zasady organizacji bezpiecznej pracy
6.1. Podział pracy i formy wydawania zezwoleń:
1) Prace na czynnych obiektach, urządzeniach i instalacjach energetycznych mogą być
wykonywane na podstawie pisemnego zezwolenia lub bez tego dokumentu.
2) Bez zezwolenia dozwolone jest wykonywanie czynności, jeżeli są to:
 zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed zniszczeniem;
 czynności związane z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego;
 prace eksploatacyjne zawarte w instrukcjach eksploatacji (wykonywane przez
uprawnionych i upoważnionych pracowników), przy czym czynności te należy
wykonywać zgodnie z zasadami ogólnymi, podanymi w niniejszej instrukcji, oraz
zasadami szczegółowymi, określonymi w instrukcjach eksploatacji, które powinny
zawierać opis niezbędnych środków organizacyjnych i technicznych zapewniających
bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac bez zezwolenia.
3) Na podstawie pisemnego zezwolenia wykonuje się:
 prace eksploatacyjne stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla
zdrowia lub życia ludzkiego (czyli prace szczególnie niebezpieczne), przy zastosowaniu
odpowiednich środków bezpieczeństwa;
Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych zawarty jest w Instrukcji Ogólnej
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w MM Kwidzyn sp. z o.o. (Procedura PO 03/01) w
dziale nr 10.
 prace wykonywane przez pracowników niebędących pracownikami zakładu MM
Kwidzyn sp. z o.o. na lub w pobliżu urządzeń i instalacji energetycznych z wyjątkiem
prac, dla których wszelkie czynności związane z dopuszczeniem do prac ustalono
odrębną pisemną umową;
 prace, dla których prowadzący eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych lub
poleceniodawca uzna za niezbędne. Dotyczy to w szczególności prac mogących wywołać
utratę zdrowia a nawet życia pracowników lub potencjalnie znaczne straty mienia.
6.2. Ogólne zasady wydawania pisemnych zezwoleń i dopuszczania do pracy:
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Wydawanie i akceptacja pisemnych zezwoleń na pracę dla pracowników leży w zakresie
obowiązków wyznaczonych przez pracodawcę poleceniodawców, którzy realizują ten
obowiązek w jego imieniu.
2) W okresie wykonywania prac rozruchowych obowiązki określone w pkt.1 spoczywają na
wykonawcy rozruchu lub przyszłym użytkowniku, jeżeli została zawarta między nimi
odpowiednia pisemna umowa.
3) Na czas wykonywania prac remontowych lub modernizacyjnych przy nieczynnych
urządzeniach i instalacjach energetycznych obowiązki określone w pkt.1 mogą być
przekazane wykonawcy tych prac o ile obowiązki te określono w zawartej z nim pisemnej
umowie.
4) W przypadku, gdy zawarto umowę z podmiotem zewnętrznym (firmą zewnętrzną) na stałą
obsługę przekazanych im urządzeń i instalacji energetycznych, obowiązek określony w pkt.
1 spoczywa na tym podmiocie.
5) Pisemne zezwolenie wykonania pracy powinno być wystawione na prace wykonywane
przez jeden zespół pracowników w jednym miejscu (strefie pracy).
6) Dozwolone jest wystawienie jednego zezwolenia pisemnego na pracę w przestrzeni
zamkniętej dla kilku firm zewnętrznych lub kilku brygad pod warunkiem, że każda firma
zewnętrzna lub brygada otrzyma indywidualny załącznik nr 16 do procedury PO 03/01,
który określa skład zespołu pracującego w przestrzeni zamkniętej, podpisy kierującego
zespołem oraz indywidualny arkusz uzgodnień bhp, załącznik nr 2 do załącznika nr 59 do
procedury PO 03/01, który określa środki prewencji oraz wymagane środki ochrony
indywidualnej.
7) Miejsce pracy dla prac wykonywanych w budynkach powinno być ograniczone do jednego
pomieszczenia lub strefy pracy wyznaczonej w zezwoleniu.
8) Pisemne zezwolenie wykonania pracy jest ważne na czas określony przez poleceniodawcę
ale nie dłużej niż 12 godzin. W przypadku zezwoleń na pracę w przestrzeni zamkniętej
dopuszcza się przedłużenie czasu wykonywania pracy na podstawie wypełnionego
załącznika nr 15 (notatka do zezwolenia) do procedury PO 03/01.
9) Pisemne zezwolenie powinno być wystawione w dwóch egzemplarzach. Dopuszcza się
wykonanie kopii po jego wypełnieniu w celu przekazania jej wykonawcy, aby była ona
dostępna w miejscu wykonywania pracy. Oryginał zezwolenia pozostaje u poleceniodawców lub dopuszczających w sterowni operatorskiej, gdzie został wystawiony.
10) W przypadku kiedy zajdzie potrzeba sporządzenia załączników (innych zezwoleń, notatek)
do zezwolenia głównego, należy wpisać ich numery lub nazwę na zezwoleniu głównym.
Załączniki należy sporządzić w dwóch egzemplarzach i dołączyć je do oryginału i kopii
zezwolenia.
11) Podczas łamania zmian pracy dopuszcza się przekazanie obowiązków dopuszczającego,
który jest wpisany na zezwolenie, na nowego dopuszczającego, który rozpoczyna zmianę
roboczą i jest z tego samego rejonu oddziału/ wydziału oraz jest uprawniony i upoważniony
przez pracodawcę.
12) Wzory pisemnych zezwoleń na prace szczególnie niebezpieczne są umieszczone w
Instrukcji Ogólnej Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (procedura PO 03/01).
1)

6.3. Ewidencjonowanie i rejestrowanie pisemnych zezwoleń:
1) Wydanie pisemnego zezwolenia na pracę jest rejestrowane w wydziałowych /
oddziałowych rejestrach.
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2)
3)
4)

Przykładowy wzór rejestru wydawanych pisemnych zezwoleń jest wskazany w załączniku
nr 2 do niniejszej instrukcji.
Pisemne zezwolenie wykonania pracy należy przechowywać przez okres 12 miesięcy od
daty zakończenia wykonywania pracy.
Pisemne zezwolenia archiwizuje Poleceniodawca, który je wystawił w wyznaczonym
miejscu na wydziale lub oddziale.

6.4. Ścieżka obiegu pisemnych zezwoleń na pracę:
1) Poleceniodawca wystawia pisemne zezwolenie na wykonanie pracy szczególnie
niebezpiecznej i informuje o tym fakcie wyznaczonego dopuszczającego.
2) Dopuszczający przejmuje od poleceniodawcy pisemne zezwolenie wraz z ewentualnymi
załącznikami oraz potwierdza podpisem, że spełnione są wszystkie wymagania
bezpieczeństwa związane z przygotowaniem miejsca (strefy) pracy.
3) Po podpisaniu zezwolenia przez dopuszczającego i kierującego zespołem lub
nadzorującego oryginał zezwolenia pozostaje na sterowni operatorskiej, gdzie zostało
wystawione a drugi oryginał lub kopia przekazywana jest kierującemu zespołem lub
nadzorującemu, aby był on dostępny w miejscu (strefie) wykonywania pracy.
4) Kierujący zespołem lub nadzorujący przez cały czas trwania pracy posiada oryginał lub
kopię zezwolenia w miejscu (strefie) pracy.
5) Po zakończeniu pracy i zamknięciu zezwolenia kierujący zespołem lub nadzorujący oddaje
oryginał lub kopię zezwolenia dopuszczającemu, który następnie przekazuje ten dokument
do poleceniodawcy.
6) Poleceniodawca archiwizuje obydwa egzemplarze zezwolenia (oryginał i kopię) zgodnie z
pkt. 6.3 ppkt. 3.
6.5. Przygotowanie miejsca pracy:
Przygotowanie miejsca (strefy) pracy dokonuje osoba pełniąca rolę dopuszczającego.
Przygotowanie miejsca pracy polega na:
 uzyskaniu informacji pisemnej lub ustnej na przygotowanie miejsca pracy od
poleceniodawcy lub od koordynującego, jeżeli został on wyznaczony;
 wyłączeniu urządzeń z ruchu w zakresie określonym w pisemnym zezwoleniu;
 wykonaniu wszystkich niezbędnych odcięć oraz założenie odpowiednich urządzeń
blokujących takich jak: blokady ZES, zaślepki, tabliczki ostrzegawcze itp. w celu
uniemożliwienia przypadkowego uruchomienia urządzeń lub instalacji;
 sprawdzeniu skuteczności odcięć, aby była pewność, że energia lub media mają wartość
zero;
 przygotowaniu wygrodzeń i oznaczeń miejsca pracy stosownie do występujących
potrzeb;
 przygotowaniu dokumentów i skrzynki ZES, aby pracownicy i firmy zewnętrzne mogli
przypiąć swoje kłódki z identyfikatorami do skrzynki przed przystąpieniem do pracy.
6.6. Dopuszczenie do pracy:
Rozpoczęcie pracy jest dozwolone po wystawieniu zezwolenia na pracę, po uprzednim
przygotowaniu miejsca (strefy) pracy oraz po wykonaniu poniższych czynności:
 sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy przez dopuszczającego i kierującego zespołem
pracowników lub nadzorującego;
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 wskazaniu zespołowi pracowników miejsca pracy;
 pouczeniu przez dopuszczającego zespołu pracowników o warunkach pracy, jak również
wskazaniu przez niego zagrożeń występujących w miejscu (strefie) pracy oraz w jej
sąsiedztwie;
 skutecznym zweryfikowaniu przez dopuszczającego, że w miejscu pracy zagrożenia nie
występują;
 potwierdzeniu przygotowania miejsca (strefy) pracy i dopuszczenia do pracy podpisem
na zezwoleniu;
 zebraniu wszystkich członków zespołu przez kierującego zespołem na czas wypełnienia
arkusza ORZ (Ocena Ryzyka dla Zadania) informującego o zagrożeniach w miejscu
(strefie) pracy oraz o środkach prewencyjnych.
 podpięciu indywidualnych kłódek z imiennymi identyfikatorami do wskazanej w
zezwoleniu skrzynki ZES.
6.7. Przerwy w pracy:
1) Pracownik ma obowiązek przerwać pracę, gdy zaistnieją warunki stwarzające zagrożenie
dla jego zdrowia lub życia. O takiej przerwie w pracy powinien niezwłocznie zawiadomić
kierującego zespołem lub nadzorującego oraz odnotować taką przerwę w zezwoleniu.
2) Kierujący zespołem lub nadzorujący ma obowiązek wstrzymać pracę zespołu, jeżeli
stwierdzą, że nie są zachowane warunki bezpiecznej prowadzenia pracy lub nie są
przestrzegane przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy lub środki ochrony osobistej są
niewłaściwie stosowane przez pracowników albo nie są stosowane.
3) W razie konieczności opuszczenia miejsca pracy przez kierującego zespołem lub
nadzorującego dalsze wykonywanie pracy musi być przerwane a zespół pracowników musi
opuścić miejsce (strefę) pracy. Miejsce (strefa) pracy powinno zostać odpowiednio
zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
4) Po przerwaniu pracy wykonywanej na pisemne zezwolenie jej wznowienie może nastąpić
po ponownym dopuszczeniu do pracy. Nie wymaga się ponownego dopuszczenia do pracy
po przerwie, jeżeli w czasie jej trwania zespół pracowników nie opuścił miejsca pracy lub
miejsce pracy na czas opuszczenia go przez zespół pracowników zostało zabezpieczone
(np. wygrodzenie, zamknięcie) przed dostępem osób postronnych. Kierujący zespołem
pracowników lub nadzorujący, przed wznowieniem pracy po przerwie niewymagającej
ponownego dopuszczenia, jest zobowiązany do sprawdzenia zabezpieczeń występujących
w miejscu pracy (np. skrzynka ZES).
5) Jeżeli podczas sprawdzania, o którym mowa w pkt. 5, zostanie stwierdzona zmiana
zabezpieczeń, wznowienie pracy jest zabronione.
6) O przerwie w pracy wymagającej ponownego dopuszczenia do pracy na zezwoleniu (przed
jej wznowieniem) kierujący zespołem pracowników lub nadzorujący zobowiązany jest
powiadomić dopuszczającego bądź koordynującego oraz przekazać zezwolenie
(dopuszczającemu lub koordynującemu) do ponownego podpisu.
6.8. Zakończenie pracy:
1) Zakończenie pracy na pisemne zezwolenie następuje, jeżeli upłynął czas na które było
wystawione lub cały zakres prac przewidziany w zezwoleniu został wykonany lub kiedy
kontynuacja pracy wymaga zmiany warunków bezpiecznego jej wykonania.
2) Po zakończeniu pracy kierujący zespołem pracowników lub nadzorujący jest zobowiązany:
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 wraz z pozostałymi członkami zespołu zapewnić usunięcie materiałów, narzędzi oraz
sprzętu;
 wyprowadzić zespół pracowników z miejsca (strefy) pracy;
 powiadomić dopuszczającego lub koordynującego o zakończeniu pracy;
 zamknąć zezwolenie wykonywania pracy poprzez jego podpisanie;
 odpiąć swoją kłódkę z identyfikatorem od skrzynki ZES i dopilnować, aby zespół
pracowników zrobił to samo.
3) Kierujący zespołem lub nadzorujący ma obowiązek dokonać wpisu do dokumentacji o
zakresie wykonanych prac i technicznej gotowości urządzenia do pracy, jeśli takie
informacje w dokumentach są wymagane.
4) Po otrzymaniu informacji o zakończeniu pracy dopuszczający jest obowiązany:
 uzyskać podpisane zezwolenie od kierującego zespołem lub nadzorującego;
 dokonać oględzin urządzeń, instalacji na których była wykonywana praca oraz miejsce
(strefę) pracy;
 potwierdzić zakończenie prace podpisując zezwolenie oraz dokumenty ZES;
 zlikwidować skrzynkę ZES, która była przypisana do tego miejsca (strefy) pracy oraz
wydać klucze od technicznych środków zabezpieczających (np. blokad);
 zlikwidować miejsce (strefę) pracy przez usunięcie technicznych środków
zabezpieczających (np. blokad) użytych do jego przygotowania;
 przygotować urządzenie, instalację do ruchu i powiadomić o tym koordynującego lub
poleceniodawcę;
 sprawdzić wpisy w dokumentacji o gotowości urządzenia do pracy;
 przywrócić normalną pracę urządzeń i/lub instalacji.
5) Poleceniodawca lub koordynujący zezwala na uruchomienie urządzenia, instalacji
energetycznej, przy której była wykonywana praca, po otrzymaniu informacji od
dopuszczającego o gotowości urządzenia do ruchu. Jeżeli praca była wykonywana przez
kilka zespołów pracowników, decyzję o uruchomieniu urządzenia, instalacji energetycznej
koordynujący może podjąć po otrzymaniu informacji o gotowości urządzeń do ruchu od
wszystkich dopuszczających lub kierownika robót, jeżeli taki został wyznaczony.
6.9. Zasady ogólne związane z dopuszczeniem do pracy firm zewnętrznych:
1) Za firmy zewnętrzne uznaje się pracowników nie zatrudnionych w zakładzie MM Kwidzyn
sp. z o.o.
2) Wszystkie firmy zewnętrzne obowiązuje pisemne zgłoszenie rozpoczęcia prac w
pomieszczeniach sterowniczych wydziałów / oddziałów zakładu MM Kwidzyn sp. z o.o.
3) Wszystkie firmy zewnętrzne wykonujące pracę o wysokim ryzyku (prace szczególnie
niebezpieczne) bądź inne prace ale wykonywane w rejonach produkcyjnych o wysokim
zagrożeniu, zobowiązane są do wypełnienia protokołu uzgodnień bhp z koordynatorem bhp
ds. wykonawców przed przystąpieniem do tych prac.
4) Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac przy urządzeniach i instalacjach
energetycznych przez firmy zewnętrzne bez uzgodnienia zakresu wykonywania tych prac
z poleceniodawcą z danego wydziału / oddziału.
5) Pracownicy firm zewnętrznych, jak również pracownicy MM Kwidzyn sp. z o.o., mogą
wykonywać pracę na dwóch poziomach równolegle pod warunkiem:
 przesunięcia stanowisk pracy względem siebie o co najmniej 5m,
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 wykonania pełnego zabezpieczenia nad poniższym stanowiskiem pracy, które będzie
zabezpieczało pracowników tam pracujących przed spadnięciem elementów
konstrukcyjnych, narzędzi oraz innych przedmiotów.
6) Pracownicy firm zewnętrznych, wykonujący prace na terenie zakładu MM Kwidzyn sp. z
o.o. są zobowiązani do przestrzegania uregulowań zawartych w niniejszej instrukcji
których wyciąg zawarty jest w „Zasadach BHP dla firm zewnętrznych”.
7) Na terenie obiektów MM Kwidzyn sp. z o.o. dopuszcza się prowadzenie prac z użyciem
sprzętu zmechanizowanego zgodnie z wymogami procedury „PO 09-01 - Transport
wewnętrzny w MM Kwidzyn sp. z o.o.”
6.10. Wystawianie zezwoleń na wykonywanie pracy dla firm zewnętrznych:
1) Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych przez pracowników firm zewnętrznych
może odbywać się tylko na podstawie pisemnego zezwolenia z wyjątkiem prac, dla których
czynności związane z dopuszczeniem do pracy zostały ustalone w odrębnych umowach (np.
pewne zakresy prac eksploatacyjnych).
2) Wystawianie pisemnych zezwoleń i dopuszczanie do wykonywania pracy przez
pracowników firm zewnętrznych należy do obowiązków wyznaczonych przez pracodawcę
poleceniodawców oraz dopuszczających z ramienia zakładu MM Kwidzyn sp. z o.o.
3) W okresie wykonywania prac rozruchowych obowiązek wystawiania pisemnych zezwoleń
i dopuszczenia do pracy spoczywa na wykonawcy rozruchu lub przyszłym użytkowniku,
jeżeli została zawarta między nimi odpowiednia pisemna umowa.
4) Na czas wykonywania prac remontowych lub modernizacyjnych przy nieczynnych
urządzeniach i instalacjach energetycznych obowiązek wystawiania pisemnych zezwoleń i
dopuszczenia do pracy może być przekazany wykonawcy tych prac o ile określono to w
zawartej pisemnej umowie.
5) W przypadku, gdy zawarto umowę z firmą zewnętrzną na stałą obsługę przekazanych im
urządzeń i instalacji energetycznych, obowiązek określony w pkt 2 może zostać
przeniesiony na tę firmę.
6) Poleceniodawca z ramienia zakładu MM Kwidzyn sp. z o.o. zobowiązany jest wyznaczyć
nadzorującego dla nieuprawnionych pracowników firm zewnętrznych, jeśli wykonują oni
specjalistyczne prace serwisowe na urządzeniach lub instalacjach energetycznych.
Koordynator ds. wykonawców (IPCC) może zostać wyznaczony do tego zadania, pod
warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień kwalifikacyjnych.
7) Kierujący zespołem pracowników potwierdza posiadanie odpowiednich uprawnień
energetycznych wpisując ich rodzaj oraz grupę na zezwolenie.
8) Dopuszczający zobowiązany jest do przeprowadzenia udokumentowanego zapoznania
pracowników firmy zewnętrznej z miejscem (strefą) pracy oraz zagrożeniami związanymi
z tym miejscem (strefą) pracy, jak i jej bezpośrednim sąsiedztwem.

7. Rodzaje prac pomocniczych prowadzonych przy urządzeniach energetycznych:
Na urządzeniach i instalacjach energetycznych oraz w ich pobliżu mogą być wykonywane prace
pomocnicze takie jak:

prace budowlane (w tym montaż/demontaż rusztowań),

prace izolacyjne,

prace malarskie,
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prace porządkowe,
prace transportowe,
prace związane z badaniami środowiska pracy,
prace związane z kontrolą instalacji ppoż.,
prace związane z usuwaniem zakłóceń technologicznych,
prace mechaniczne wymagające zabezpieczeń CES lub LES, ale nie wymagające
wystawiania zezwoleń na prace szczególnie niebezpieczne,
prace związane z wykonywaniem czynności technologicznych na maszynie lub
urządzeniu, które nie wpływają na zmianę ich parametrów pracy.

Wykonywanie prac pomocniczych nie wymaga od pracowników posiadania uprawnień
kwalifikacyjnych (energetycznych).

8. Załączniki do instrukcji:




Załącznik nr 1 do Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy – Wykaz wydanych upoważnień
przez pracodawcę MM Kwidzyn sp. z o.o. dla poleceniodawców i dopuszczających do
wystawiania pisemnych zezwoleń.
Załącznik nr 2 do Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy - Wzór rejestru wystawianych
zezwoleń.

Koniec instrukcji

