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I. Cel i zakres stosowania. 

 

 

Celem instrukcji jest określenie zasad postępowania Wykonawcy lub wskazanego przez niego 

Podwykonawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływania na środowisko 

naturalne, podczas realizacji zleconych zadań (usług i robót budowlanych), prowadzonych na 

rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie (w dalszej części: 

PWiK Sp. z o.o. /Inwestor/Przedsiębiorstwo/Spółka). 

Zapisy Instrukcji mają ułatwić Wykonawcom/Podwykonawcom działanie zgodnie                                   

z obowiązującym w Przedsiębiorstwie Zintegrowanym Systemem Zarządzania. 

Niniejsza instrukcja obowiązuje wszystkich Wykonawców zewnętrznych i stanowi integralną 

część każdej umowy lub zlecenia, na podstawie której będą wykonywane usługi lub roboty 

budowlane na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie. 

 

II. Przedmiot.  

 

Przedmiotem instrukcji są zasady postępowania i odpowiedzialność w zakresie wpływu na 

środowisko naturalne oraz rozwiązania organizacyjne zapewniające przestrzeganie wymogów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przez Wykonawców/ 

Podwykonawców, działających na zalecenie PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie.  

 

III.  Terminologia i definicje.  

 

Wykonawca: 

osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

realizująca zadania w zakresie usług lub robót budowlanych na rzecz PWiK Sp. z o.o.                        

w Olsztynie na podstawie zawartej umowy lub zlecenia. 

Podwykonawca: 

zgłoszona przez wykonawcę lub podwykonawcę osoba fizyczna, prawna albo jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, realizująca zadania w zakresie dostaw, usług 

lub robót budowlanych na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie na podstawie zawartej umowy lub 

zlecenia. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

zwany „Planem Bioz”, dokument sporządzony przez kierownika budowy lub upoważnionego 

przez niego pracownika, wymagany gdy: 
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 przewiduje się, że planowane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni 

roboczych a jednocześnie zatrudnionych ma być co najmniej 20 pracowników, 

 kiedy pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni, 

 wykonywane są prace określone w Art. 21a ust.2 Ustawy Prawo Budowlane                                      

(Dz.U. 2020.1333 t.j. z późniejszymi zmianami)1, 

 prace prowadzone są na czynnych obiektach technologicznych PWiK Sp. z o.o.                      

w Olsztynie.  

Roboty Budowlane: 

to budowa, a także inne prace budowlane polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce, prowadzone na rzecz Inwestora. 

Inwestor: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie (w skrócie                                        

Przedsiębiorstwo/Inwestor/PWiK Sp. z o.o./Spółka).  

Pracownik Inwestora/Inspektor nadzoru inwestorskiego: 

pracownik jednostki organizacyjnej Przedsiębiorstwa, odpowiedzialny za realizację zadania 

określonego w umowie. W ramach zadań pracownika/inspektora nadzoru inwestorskiego leży 

sporządzenie niezbędnej dokumentacji dopuszczającej do prac Wykonawcę zewnętrznego oraz 

nadzór procesu realizacji wykonywanych przez Wykonawcę prac. 

Koordynator BHP: 

wskazana przez Wykonawcę osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy                     

w ramach umowy realizowanej na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie. 

Czynny obiekt: 

wyodrębniony w przestrzeni, ogrodzony i zamknięty teren, pozostający w dyspozycji Inwestora, 

na którym prowadzona jest działalność związana z uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków 

(obiekty produkcji wody, obiekty oczyszczania ścieków) oraz administracyjno-biurowa, 

warsztatowa, magazynowa i pozostała (na terenie bazy przy ul. Oficerskiej 16a w Olsztynie).  

Teren budowy: 

przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym: 

prace remontowo-budowlne związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem 

iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na 

                                                           
1 Stan prawny na dzień wprowadzenia Instrukcji. 
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przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także prace w strefach zagrożonych 

wybuchem. 

 

IV. Wykonawcy - podział na grupy ze względu na rodzaj realizowanych zadań. 

 

Wykonawcy, w zależności od wykonywanej pracy oraz miejsca prowadzenia prac zostali 

zakwalifikowani do jednej z poniższych grup: 

Grupa 1: 

Wykonawcy robót budowlanych, usług i innych zadań realizowanych na rzecz i na terenie 

PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie, zleconych i nadzorowanych przez kierownika jednostki 

organizacyjnej, w ramach jego obszaru działania.  

Grupa 2: 

Wykonawcy robót budowlanych prowadzonych na rzecz i na terenie czynnych obiektów 

Inwestora, nadzorowanych przez Inspektora nadzoru  PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie. 

Grupa 3: 

Pozostali wykonawcy, w tym wykonawcy robót budowlanych i innych prac na rzecz PWiK                   

Sp. z o.o. w Olsztynie, prowadzonych poza terenem czynnych obiektów Inwestora                                 

i nadzorowanych przez Inspektora nadzoru, kierownika jednostki organizacyjnej lub innego 

upoważnionego pracownika Spółki. 

  

V. Wymagania dotyczące wszystkich Wykonawców, wykonujących zadania na rzecz 

PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie, zakwalifikowanych do grup: Grupa 1, Grupa 2, 

Grupa 3. 

 

1. Każdego Wykonawcę zobowiązuje się do:     

1) dopuszczenia do pracy osób posiadających aktualne zaświadczenia lekarskie        

o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku, 

2) zorganizowania pracy w sposób zapewniający pracującym bezpieczne                                    

i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

bhp, 

3) zapewnienia pracującym przeszkolenia w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa                       

i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, 

4) zapewnienia pracującym odpowiedniej odzieży ochronnej i roboczej, obuwia 

ochronnego i roboczego, atestowanych środków ochrony indywidualnej oraz 

bezwzględnego dopilnowania ich zastosowania, 
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5) zastosowania do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia maszyn i urządzeń, 

które spełniają wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, 

są sprawne technicznie, nie zagrażają bezpieczeństwu osób je użytkujących, ani 

środowisku naturalnemu, 

6) niezwłocznego odsunięcia od pracy osoby wykonującej czynności, do których nie 

posiada odpowiednich uprawnień - kwalifikacji, 

7) egzekwowania bezwzględnego zakazu wnoszenia i spożywania na terenie 

Inwestora oraz w miejscu prowadzenia prac alkoholu i środków odurzających, 

jak również przystępowania do pracy w stanie nietrzeźwym lub pod ich 

wpływem. 

 

VI.  Wymagania dotyczące wszystkich Wykonawców, wykonujacych zadania na terenie 

czynnych obiektów Inwestora (Grupa 1 i Grupa 2).  

 

ZASADY PORUSZANIA SIĘ. 

Na terenie obiektów Spółki obowiązują zasady ruchu drogowego                                           

z uwzględnieniem oznakowania pionowego. 

 

1) Zasady ruchu pieszych: 

Osoby pracujące u Wykonawcy i/lub jego podwykonawców poruszają się wyłącznie: 

 po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych dla pieszych, 

 po obszarze, na którym wykonują prace, 

 w miejscach, gdzie posiadają swoje pomieszczenia socjalne. 

2) Zasady ruchu pojazdów: 

Na terenie wszystkich obiektów PWiK Sp. z o.o. obowiązują przepisy takie jak na 

drogach publicznych, przy czym maksymalna prędkość pojazdów nie może przekraczać                      

20 km/h. 

Na podstawie regulacji wewnętrznych w wykonywaniu manewrów (cofania, ruszania, 

zmiany pozycji) na obiektach PWiK pierwszeństwo mają pojazdy Spółki, dla których 

teren bazy i inne ogrodzone tereny Spółki stanowią plac manewrowy.  

W przypadku zaistnienia kolizji (wypadek, stłuczka) lub wezwania na miejsce zdarzenia 

innych służb (pogotowia, policji, straży pożarnej)  należy o tym fakcie niezwłocznie 

poinformować Kierownika obiektu lub osobę wskazaną przez niego do kontaktu                       

z Wykonawcą.  
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Kierowcy mają obowiązek w każdych okolicznościach przestrzegać: 

 przepisów prawa o ruchu drogowym, 

 przepisów regulowanych znakami drogowymi na terenie PWiK, 

 wszelkich instrukcji udzielanych przez pracowników PWiK dotyczących między 

innymi dopuszczalnych prędkości, pierwszeństwa ruchu, obszarów wykluczonych                     

z ruchu. 

3) Postój pojazdów: 

Parkowanie pojazdów możliwe jest tylko w wyznaczonych strefach, w miejscach do 

tego przeznaczonych, w sposób nieblokujący swobodnego przejazdu. 

Na wszystkich obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji znajduje się 

monitoring wizyjny, monitorujący teren obiektów.  

Osoby pracujące u Wykonawcy Zewnętrznego obowiązuje w szczególności zakaz: 

1. poruszania się po terenie obiektów PWiK Sp. z o.o. w celu niezwiązanym                                 

z prowadzonymi pracami, 

2. wstępu do obiektów i pomieszczeń niezwiązanych z prowadzonymi pracami, 

3. fotografowania, filmowania, szkicowania lub używania aplikacji skanujących itp., bez 

uprzedniego uzyskania zgody od osoby odpowiedzialnej za prace ze strony PWiK. 

 

VII. Wymagania ogólne przed rozpoczęciem realizacji umowy lub zlecenia dla 

Wykonawców Grupy 1. 

 

1. Przed przystąpieniem do wykonania prac na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie, 

zleconych przez kierownika jednostki organizacyjnej, Wykonawca zapoznaje się                          

z wymogami ochrony środowiska, przepisów ppoż. oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

w ramach obowiązującej w Przedsiębiorstwie instrukcji „Wymagania bhp, ppoż.                            

i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych, realizujących usługi                       

i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.                           

w Olsztynie”. Wykonawca po zapoznaniu się z powyższym dokumentem wypełnia 

oświadczenia (Załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do Instrukcji). Podpisane oświadczenia składa                  

u kierownika jednostki organizacyjnej (wskazanego przez niego pracownika),                            

na obszarze którego realizowane są zadania.  

2. Inwestor zapoznaje Wykonawcę z zagrożeniami występującymi na obiektach 

Przedsiębiorstwa, w miejscu prowadzenia zleconych Wykonawcy prac. Kierownik 

jednostki organizacyjnej (wskazana przez niego osoba), na którego obiekcie lub obszarze 
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działania będą prowadzone prace, przeprowadza szkolenie Wykonawcy i sporządza 

zapisy na druku ZSZ D-14.  

3. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się przeszkolić z obowiązujących zasad bhp, 

ppoż. i ochrony środowiska osoby, które w jego imieniu będą wykonywać na terenie i na 

rzecz PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie zlecone prace. Potwierdzeniem przekazania 

powyższych treści jest złożenie przez Wykonawcę u kierownika jednostki 

organizacyjnej listy przeszkolonych osób – wg Załącznika nr 4.  

4. Każdy Wykonawca, który zamierza zatrudnić swojego Podwykonawcę do realizacji 

całości lub części zadania określonego umową lub zleceniem jest zobowiązany 

poinformować o tym Inwestora. 

5. Wymogi stawiane Wykonawcy w zakresie bhp, ochrony środowiska oraz przestrzegania 

przepisów ppoż. są tożsame z wymogami stawianymi jego Podwykonawcy. 

 

VIII. Wymagania ogólne przed rozpoczęciem realizacji umowy dla Wykonawców 

Grupy 2. 

 

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych prowadzonych na rzecz PWiK Sp. z o.o.                 

na terenie czynnych obiektów Inwestora, Wykonawca zapoznaje się z wymogami 

ochrony środowiska, przepisów ppoż. oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach 

obowiązującej w Przedsiębiorstwie instrukcji „Wymagania bhp, ppoż. oraz ochrony 

środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych, realizujących usługi i roboty budowlane 

na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”. 

Wykonawca po zapoznaniu się z powyższym dokumentem wypełnia oświadczenia 

(Załącznik nr 1,   nr 2 i nr 3 do Instrukcji).  Podpisane oświadczenia składa: 

 Załącznik nr 1 u Inspektora nadzoru, odpowiedzialnego za realizację zadania, 

 Załącznik nr 2 i nr 3 u pracownika Służby BHP. 

2. Wykonawca robót budowlanych, realizujący zadania na terenie czynnych obiektów 

Spółki, odbywa przed przystąpieniem do prac, szkolenie u Służby BHP Inwestora.                      

Po odbyciu szkolenia Wykonawca składa u pracownika Służby BHP oświadczenie wg 

Załącznika nr 2 do instrukcji. 

3. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się przeszkolić z obowiązujących zasad bhp, 

ppoż. i ochrony środowiska osoby, które w jego imieniu będą wykonywać roboty 

budowlane na terenie PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie. Potwierdzeniem przekazania 
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powyższych treści jest podpisanie Załącznika nr 3 oraz złożenie u pracownika Służby 

BHP Załącznika nr 4 do niniejszej instrukcji. 

4. Każdy Wykonawca, który zamierza powierzyć Podwykonawcy wykonanie całości lub 

części zadania określonego umową o roboty budowlane, jest zobowiązany 

poinformować o tym Inwestora. 

5. Wymogi stawiane Wykonawcy w zakresie bhp, ochrony środowiska oraz przestrzegania 

przepisów ppoż. są tożsame z wymogami stawianymi jego Podwykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć Koordynatora ds. BHP, który będzie 

odpowiedzialny  za: 

 sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracujących 

przy realizacji zadania ustalonego przez strony w umowie, 

 współdziałanie ze Służbą BHP Inwestora w przypadku wystąpienia zagrożeń dla 

zdrowia lub życia.  

7. Koordynator ds. BHP  przedstawia w razie potrzeby, do wglądu Służby BHP Inwestora, 

stosowne uprawnienia pracujących przy wykonywaniu prac wraz z aktualnym 

orzeczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do wykonywania pracy. 

 

IX.  Wymagania ogólne przed rozpoczęciem realizacji umowy lub zlecenia dla 

Wykonawców Grupy 3. 

 

1. Wykonawca robót budowlanych, realizujący zadania na rzecz PWiK Sp. z o.o.                            

w Olsztynie poza terenem czynnych obiektów Spółki zapoznaje się z wymogami 

ochrony środowiska, przepisów ppoż. oraz bezpieczeństwa i higieny pracy                     

w ramach obowiązującej w Przedsiębiorstwie instrukcji  „Wymagania bhp, ppoż. oraz 

ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych, realizujących usługi i roboty 

budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”. 

Po zapoznaniu się z powyższą instrukcją składa u Inspektora nadzoru, odpowiedzialnego 

za realizację zadania, podpisane oświadczenia (Załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do Instrukcji). 

Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się przeszkolić z obowiązujących zasad bhp, 

ppoż. i ochrony środowiska osoby, które w jego imieniu będą wykonywać roboty 

budowlane na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie. Potwierdzeniem przekazania 

powyższych treści jest podpisanie Załącznika nr 3 do niniejszej instrukcji. 

2. Wymogi stawiane Wykonawcy w zakresie bhp, ochrony środowiska oraz przestrzegania 

przepisów ppoż. są tożsame z wymogami stawianymi jego Podwykonawcy. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć Koordynatora ds. BHP, który będzie 

odpowiedzialny za: 

 sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracujących 

przy realizacji zadania ustalonego przez strony w umowie, 

 współdziałanie ze Służbą BHP Inwestora w przypadku wystąpienia zagrożeń dla 

zdrowia lub życia.  

4. Koordynator ds. BHP przedstawia w razie potrzeby, do wglądu Służby BHP Inwestora, 

stosowne uprawnienia pracujących przy wykonywaniu prac wraz z aktualnym 

orzeczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do wykonywania pracy. 

 

X. Pozostałe ustalenia i wymagania. 

 

1. Warunki korzystania z mediów energetycznych, wodnych i innych. 

Przedsiębiorstwo może zapewnić Wykonawcy odpłatnie dostęp do mediów energetycznych, 

wodnych i innych, w zakresie niezbędnym do wykonania pracy. 

Zabrania się Wykonawcy samowolnego poboru mediów, bez uprzedniego uzgodnienia                  

z Przedsiębiorstwem. 

2.  Sposób magazynowania materiałów.  

1) Wykonawca może magazynować na terenie Inwestora materiały potrzebne                                   

do wykonania zleconych prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych                                 

z wyznaczonym przez Inwestora, Inspektorem nadzoru.  

2) Wykonawca nie może wwozić na teren Inwestora bez konsultacji z Pracownikiem                   

ds. Ochrony Środowiska Przedsiębiorstwa jakichkolwiek materiałów, substancji, 

mogących zanieczyścić wodę, glebę lub powietrze atmosferyczne. 

3) Wszystkie wwożone na teren Inwestora oraz użytkowane podczas świadczenia usług 

materiały, substancje niezbędne do wykonania prac, należy tak zabezpieczyć, aby 

uniemożliwić zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza. 

4) Wykonawca powinien mieć na wyposażeniu: środki neutralizujące ewentualne wycieki                          

i zanieczyszczenia, pojemniki, do których byłyby one zbierane oraz środki ograniczające 

ich rozprzestrzenianie się. 

5) Ewentualne wycieki substancji mogących zagrażać środowisku Wykonawca neutralizuje 

na własny koszt, a powstałe w wyniku zdarzenia odpady przekazuje do 

unieszkodliwienia uprawnionej firmie. 



 

Instrukcja   ZSZ  I-4/03  
Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych  
realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów                        
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie. 

Strona:  
10 

Stron:  
24 

 

6) Zabrania się używania substancji chemicznych w pojemnikach sugerujących, że ich 

zawartość nadaje się do spożycia. Wykonawca zobowiązany jest stosować wobec 

substancji chemicznych jednoznaczną identyfikację, nie budzącą wątpliwości co do ich 

przeznaczenia. 

7) Wykonawcy nie wolno na terenie Inwestora, miejsc prowadzenia robót: myć pojazdów                    

i sprzętu, przechowywać zapasów paliw, tankować pojazdów, palić jakichkolwiek 

substancji, przedmiotów, odpadów itp. 

 

3. Sposób postępowania z odpadami.   

1) Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. ( t.j.Dz.U.2021.779 z późn. zm.)2 

Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac                    

i ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami w sposób 

zapewniający ochronę życia, zdrowia ludzi  oraz ochronę środowiska.  

2) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie pojemniki do selektywnej zbiórki 

wytworzonych przez siebie odpadów, a ich ustawienie uzgadnia z Inspektorem 

Nadzoru Budowlanego Inwestora. 

3) Wytworzone odpady magazynowane są na terenie Inwestora w sposób selektywny, 

zabezpieczone przed ewentualnym rozwiewaniem, a odpady w postaci ciekłej                         

w odpowiednich pojemnikach zabezpieczających przed wyciekami. Odpady 

magazynuje się w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne. 

 

Wykonawca nie może: 

 wwieźć odpadów na teren Inwestora bez uzgodnienia z Inspektorem ds. Ochrony 

Środowiska Inwestora, 

 umieszczać wytworzonych przez siebie odpadów w pojemnikach Inwestora, 

 wylewać jakichkolwiek nieczystości ciekłych, substancji czy odpadów do studzienek 

kanalizacyjnych lub do ziemi. 

 

4. Metodyka postępowania na wypadek awarii, zagrożenia środowiska w trakcie 

wykonywania prac.  

Wykonujący prace, które wymagają użycia substancji niebezpiecznych, lub których 

wykonywanie może doprowadzić do powstania substancji niebezpiecznych powinien 

                                                           
2 Stan prawny na dzień wprowadzenia Instrukcji. 
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ustalić stopień zagrożenia środowiskowego z tym związany, zgodnie z Ustawą z dnia 

25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j.Dz.U.2020.2289)3. 

 

5. Podstawowe wymogi podczas wykonywania prac. 

1) Wszelkie działania Wykonawcy muszą być zgodne z zakresem ustalonym                                   

i zatwierdzonym przez strony. 

2) Osoby pracujące u Wykonawcy przebywają tylko na obszarze Inwestora, który został 

udostępniony do wykonania przedmiotu umowy/ zlecenia.  

3) Wykonawca zapewnia bezpieczne oznakowanie miejsca realizacji zadania, zgodnie           

z wymogami prawa budowlanego oraz zasad bhp i ppoż. Zapewnia ogólny dozór 

terenu, na którym prowadzi prace. Po każdym dniu zakończenia prac Wykonawca 

pozostawia teren budowy/prowadzenia prac uporządkowany i zabezpieczony. 

4) Prace, podczas których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia 

ludzkiego, należy prowadzić w obsadzie minimum dwuosobowej, celem 

zapewnienia asekuracji. 

5) Rusztowania stosowane przez Wykonawcę, spełniające wymogi certyfikacji, winny 

być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie 

wymogami celem zapewnienia bezpieczeństwa pracujących. Do budowy rusztowań 

należy używać tylko materiałów i elementów spełniających wymagania zawarte                   

w przepisach dotyczących budowy rusztowań.  

6) Wykonawca zobowiązuje się stosować tylko atestowane, okresowo przeglądane                          

i  sprawne drabiny. 

7) Praca w zbiornikach i w innych przestrzeniach zamkniętych jest dozwolona dopiero 

po trwałym odcięciu zbiornika od czynnych instalacji, przewietrzeniu, dokonaniu 

analizy zawartości tlenu oraz stężenia substancji toksycznych i palnych.  

8) O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, mogących stworzyć zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia osób pracujących dla Wykonawcy jak                                     

i pracowników Przedsiębiorstwa,  Koordynator ds. BHP/Wykonujący prace                              

w imieniu Wykonawcy, zawiadamia natychmiast wyznaczonego przez Inwestora, 

Inspektora nadzoru lub kierownika, w obszarze którego prowadzone są prace  oraz 

Służbę BHP.  

9) Inwestor zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli i audytów w zakresie 

ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 

                                                           
3 Stan prawny na dzień wprowadzenia Instrukcji. 
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na terenie prowadzonych prac. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę wymagań 

obowiązujących w Przedsiębiorstwie, może skutkować przerwaniem prac                            

ze skutkiem natychmiastowym, karami oraz ograniczeniem współpracy                      

w przyszłości.  

10) W przypadku braku wyposażenia pracujących w odzież roboczą i ochronną, środki 

ochrony indywidualnej, braku środków ochrony zbiorowej, a także w sytuacji, gdy 

sposób wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia, Służba BHP 

Inwestora zastrzega możliwość nie dopuszczenia Wykonawcy do realizacji robót do 

czasu dopełnienia formalności.   

    

6.  Zasady dotyczące przestrzegania przepisów ppoż. przez Wykonawców.  

1) Inwestor przekazuje Wykonawcy w razie potrzeby do zapoznania się Instrukcję 

bezpieczeństwa pożarowego, obowiązującą w miejscu prowadzenia prac objętych 

umową/zleceniem. 

2) Wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy uzgodnić                     

z kierownikiem obiektu lub kierownikiem działu, w obszarze którego będą 

prowadzone prace,  nie później niż na jeden dzień przed ich rozpoczęciem. 

Wszystkie prace prowadzone z użyciem otwartego ognia w przestrzeniach 

zagrożonych wybuchem należy zawsze traktować jako prace niebezpieczne pod 

względem pożarowym. 

3) Kierownik komórki organizacyjnej, w obszarze której będą prowadzone prace 

niebezpieczne pod względem pożarowym oraz Wykonawca robót zobowiązani są: 

a) ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane, 

b) ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie                                     

do powstania  i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu, 

c) wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz  zabezpieczenie miejsca po zakończeniu prac, 

d) zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego uprawnione, 

posiadające odpowiednie kwalifikacje,  

e) zapoznać osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi 

występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami 

mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu. 

4) Ocenę zagrożenia pożarowego, ustalenie przedsięwzięć i wskazanie osób 

odpowiedzialnych należy udokumentować sporządzając: 
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 „Protokół zabezpieczenia pożarowego prac niebezpiecznych pod względem 

pożarowym” określający wymagania przeciwpożarowe – wg Załącznika nr 5, 

 „Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem 

pożarowym” stanowiące podstawę przystąpienia do prac -  wg Załącznika nr 6. 

5) Kontrolę miejsc prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym po 

ich zakończeniu należy udokumentować, dokonując wpisów w „Ewidencji kontroli 

miejsca po zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym” wg 

Załącznika nr 7 do instrukcji. 

6) Wykonawca prowadzący na terenie Inwestora prace zobowiązany jest do 

użytkowania i utrzymania w stanie zabezpieczającym przed powstaniem pożaru 

wszystkich eksploatowanych przez siebie maszyn i urządzeń oraz stosowanych 

substancji i mieszanin chemicznych o właściwościach palnych, wybuchowych. 

7) W obiektach, w których prowadzone są przez Wykonawcę prace mogące 

spowodować powstanie pożaru, jego rozprzestrzenianie się oraz utrudnienie 

prowadzenia akcji ratowniczej lub ewakuacyjnej, zabrania się: 

 używania otwartego ognia w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem,  

 palenia papierosów w miejscach niewyznaczonych, 

 gromadzenia i przechowywania materiałów, płynów łatwopalnych w miejscach 

niewyznaczonych, 

 przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia 

substancji, których wzajemne oddziaływanie na siebie może spowodować wybuch 

albo pożar, 

 ustawiania na klatkach schodowych przedmiotów utrudniających prowadzenie akcji 

ratowniczej lub ewakuacyjnej, 

 zastawiania dróg pożarowych, ograniczania dostępu do sprzętu i urządzeń ppoż., 

tarasowania przejść i dróg ewakuacyjnych, 

8) Wykonawcom będącym użytkownikiem urządzeń zasilanych energią elektryczną lub 

gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby dodatkowo 

stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, w tym w szczególności: 

 użytkowania dodatkowych ogrzewaczy elektrycznych, 

 korzystania z uszkodzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych, 

 włączenia do sieci jednocześnie takiej ilości urządzeń elektrycznych, że łączny 

pobór energii elektrycznej może spowodować przeciążenie, 
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 pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci, nieprzystosowanych do ciągłej 

eksploatacji, urządzeń elektrycznych, 

 zastawiania dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników 

itp. urządzeń elektrycznych, 

 pozostawienia włączonego dopływu energii elektrycznej po zakończonym dniu 

pracy. 

9) Wykonawcom zabrania się samowolnego wykonywania przeróbek i remontów 

urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych 

punktów odbioru energii elektrycznej lub gazowej.  

10) Prowadzenie prac spawalniczych na terenie Inwestora przez Wykonawców 

Zewnętrznych, może odbywać się przy przestrzeganiu następujących zasad: 

 zabezpieczenia terenu prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem 

pożarowym w sprzęt gaśniczy, 

 ustalenia miejsca składowania i ilości butli z gazem, 

 wyłączaniu spawarki w przypadku dłuższego postoju, 

 kontroli miejsca prowadzenia prac po ich zakończeniu, do momentu upewnienia 

się, że nie ma zagrożenia powstania pożaru. 

11) Każdorazowe użycie sprzętu ppoż., będącego własnością Przedsiębiorstwa, należy 

zgłosić do Kierownika jednostki organizacyjnej, na którego obiekcie lub obszarze 

działania prowadzone są prace.  

 

7. Tryb postępowania w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy oraz incydentu 

niebezpiecznego, podczas prac wykonywanych na rzecz PWiK Sp. z o.o.  

 

1) W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy lub incydentu potencjalnie 

wypadkowego, podczas pracy na rzecz Przedsiębiorstwa, Koordynator ds. BHP 

wyznaczony przez Wykonawcę jest zobowiązany natychmiast poinformować                       

o zdarzeniu Służbę BHP Inwestora oraz Pełnomocnika ds. ZSZ.  

2) Postępowanie powypadkowe prowadzi zespół powypadkowy powołany przez 

Wykonawcę. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku może odbywać się                             

w obecności Służby BHP Inwestora.  

3) Służba BHP Inwestora prowadzi odrębny rejestr wypadków przy pracy i incydentów 

niebezpiecznych wśród pracujących u Wykonawcy, podczas wykonywania pracy na 

rzecz Przedsiębiorstwa. 
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4) Pełnomocnik ds. ZSZ nadzoruje wdrożenie przez Przedsiębiorstwo działań 

korygujących lub zapobiegawczych, w sytuacji wystąpienia zdarzeń wypadkowych 

oraz incydentów niebezpiecznych, podczas realizowanych przez Wykonawcę 

Zewnętrznego prac.   

5) Koordynator ds. BHP wyznaczony przez Wykonawcę zobowiązany jest po 

zakończeniu pracy nad realizacją zlecenia przedstawić informację o zaistniałym 

wypadku przy pracy. Stosowne dokumenty w powyższym zakresie Koordynator ds. 

BHP  przekazuje Służbie BHP Inwestora. 
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OGÓLNA LISTA ZAGROŻEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA, 

ZWIĄZANYCH Z PRACĄ NA TERENIE CZYNNYCH OBIEKTÓW  

PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie. 

 

1. Zagrożenia związane z wykonywaniem prac niebezpiecznych pod względem 

pożarowym oraz prac w strefach zagrożonych wybuchem. 

2. Zagrożenia związane z wykonywaniem prac na wysokości. 

3. Zagrożenia związane z prowadzeniem prac w przestrzeniach zamkniętych. 

4. Zagrożenia związane z pracami w wykopach. 

5. Zagrożenia związane z ruchem pojazdów. 

6. Zagrożenia związane z pracą przy urządzeniach energetycznych. 

7. Zagrożenia związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne. 

8. Zagrożenia związane z prowadzeniem prac remontowo-budowalnych bez 

wstrzymania funkcjonowania obiektów. 

9. Zagrożenia związane z prowadzeniem prac przy otwartych basenach/zbiornikach 

technologicznych (ryzyko utonięcia). 

10. Zagrożenia spowodowane niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami 

chemicznymi. 

11. Zagrożenia związane z występowaniem w środowisku pracy gazów i pyłów.  

 

ZABEZPIECZENIE OBIEKTÓW PWiK  

 W ŚRODKI DO UDZIELANIA POMOCY 

 

1. 

 

Na terenie bazy PWiK ul. Oficerska 16a znajduje się automatyczny 

defibrylator (AED).  

2. 

 

Na terenie obiektów, w miejscach oznaczonych piktogramem, znajdują 

się apteczki pierwszej pomocy. 

3.  

Na terenie Oczyszczalni Ścieków „Łyna” (zbiornik z PIX), Spalarni                     

i Suszarni Osadów (przy biofiltrze), Stacji Uzdatniania Wody 

(chlorownie) oraz w laboratoriach Spółki znajdują się natryski ratunkowe  

i myjki do przemywania oczu. 

4. 
 

Przy otwartych obiektach technologicznych (zbiorniki, kanały lub 

osadniki) znajduje się sprzęt ratunkowy. Koła ratunkowe z rzutką 

rozmieszczono na barierkach wokół zbiorników. 
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                  Załącznik nr 1 do Instrukcji  
„Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi  

i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”. 

 

 

 

………………………………………                                                               ……………………………...... 
                   pieczątka Wykonawcy                                                                                                               miejscowość/ data 

 

 

 

…………………………………… 
                    pieczątka Podwykonawcy  

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z ogólnymi zasadami ZSZ Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie  oraz  treścią instrukcji „Wymagania bhp, 

ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty 

budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”                              

i zobowiązuję się do stosowania zaleceń w niej zawartych przy realizacji prac wynikających                                 

z zawartej umowy/zamówienia nr …………………………….…….…   z dnia ……………… . 

 Deklaruję, że zapoznam z treścią powyższej instrukcji osoby skierowane do pracy nad 

objętym umową zakresem prac, realizowanych na rzecz PWiK Sp. z o.o.  w Olsztynie.    

 

 

 

 

 
 

…………………………………………………… 

                                                                                                                            / pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy/ 

 

 

 

 

 
Uwaga 
Do podpisu niniejszego dokumentu upoważniony jest pracodawca lub osoba uprawniona do występowania w imieniu pracodawcy w myśl art. 3¹ 

Kodeksu pracy posiadająca niezbędną wiedzę i kwalifikacje. 
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                         Załącznik nr 2 do Instrukcji  
„Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi  

i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”. 

 

 ………………………………………                                                                       ……………………………...... 
                         pieczątka Wykonawcy       miejscowość/ data 

                                          

 

……………………………………… 
                    pieczątka  Podwykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE FIRMY  

 

………………………………………………………………....................................................... 
(nazwa firmy/pieczątka firmowa) 

 

W ZAKRESIE BHP 

 

Będąc upoważnionym do reprezentowania w/w  firmy jako wykonawca prac realizowanych na 

terenie ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………….…………………………………………….………... 

 o następującym zakresie i miejscu w/w robót ................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Data rozpoczęcia i zakończenia prac…………………………………………….……………… 

oświadczam, co następuje: 

Pracujący posiadają: 

1. Aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac na 

danym stanowisku pracy.  

2. Aktualne szkolenia BHP – zaświadczenie o przeprowadzonym instruktażu  

stanowiskowym na danym stanowisku pracy. 

3. Aktualne uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń. 

4. Atestowane i okresowo poddawane przeglądom urządzenia, maszyny i narzędzia. 

5. Odpowiednie do danej pracy: odzież ochronną, sprzęt ochronny i zabezpieczający. 

 

Potwierdzam, że wszystkie pracujące osoby zostały zapoznane z ryzykiem zawodowym 

związanym z realizowanym zakresem prac, instrukcją bezpiecznego wykonywania robót oraz 

zostały przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej. 

Jednocześnie oświadczam, że firma w trakcie realizacji zlecenia będzie stosować się do 

przepisów prawa zawartych w: 

a) Ustawie Kodeks Pracy, 

b) Prawie Budowlanym, 

c) Przepisach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej,  

d) Ogólnych przepisach i powszechnie obowiązujących zasadach BHP, 

e) Instrukcji „Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców 

Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”. 

 
 

……………………………………………… 
            ( pieczątka i  czytelny podpis Wykonawcy) 
Uwaga 

Do podpisu niniejszego dokumentu upoważniony jest pracodawca lub osoba uprawniona do występowania w imieniu pracodawcy w myśl art. 3¹ 
Kodeksu pracy posiadająca niezbędną wiedzę i kwalifikacji. 
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Załącznik nr 3 do Instrukcji  
„Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi  

i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”. 

 

 

………………………………………                                                                     ……………………………...... 
     pieczątka Wykonawcy                                                                                                                                  miejscowość/ data 

 

 

 
 

………………………………………………………… 

        pieczątka Podwykonawcy  
 

 

 

 

POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA INFORMACJI BHP, OCHRONY PPOŻ. 

 I ŚRODOWISKOWYCH 

 

Oświadczam, że osoby zgłoszone do realizacji zadania zostały zapoznane z: 

 

1. Planem BIOZ (jeśli dla danej inwestycji jest to przewidziane prawem budowlanym). 

2. Zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas wykonywania prac na terenie obiektów 

Inwestora. 

3. Przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności z zasadami                             

i sposobami zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, postępowania na 

wypadek pożaru, użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych 

oraz warunków i zasad prowadzenia ewakuacji osób i mienia. 

4. Obowiązkiem informowania Służby BHP PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie o wypadkach         

i incydentach niebezpiecznych podczas realizacji zadania. 

5. Obowiązkiem informowania Służby BHP PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie                                     

o zauważonych na terenie obiektów zagrożeniach dla życia i zdrowia pracujących                       

u Wykonawcy jak i pracowników PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie. 

6. Obowiązkiem prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z zapisami Ustawy                         

o odpadach z dnia 14.12.2012 r. ( t.j. Dz.U.2021.779 z poźniejszymi zmianami)*.  

7. Przepisami dotyczącymi stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin,                            

a w szczególności zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, wskutek ich 

użycia.  

 

 

 

 

…………………………………………… 
                                                                                      / pieczątka i  czytelny podpis Wykonawcy/ 

                                                                                                                    Koordynatora ds. BHP/ 

 

 

 
.  

 

          
* Stan prawny na dzień wprowadzenia Instrukcji. 
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                         Załącznik nr 4 do Instrukcji  
„Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi  

i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”. 

 

LISTA 

osób przeszkolonych w dziedzinie BHP, Ochrony Środowiska i ochrony PPOŻ. 

z tytułu wykonywania prac na terenie obiektu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie: 

………………………………………………………………………………………………….. 
                                                      (nazwa obiektu PWiK Sp. z o.o) 

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że zostałem(am) przeszkolony(na) w zakresie BHP, ochrony 

środowiska i ochrony PPOŻ. odnośnie zagrożeń występujących w PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie 

………………………………………………………………. i sposobów ochrony przed nimi, 

posiadam świadomość tych zagadnień i zobowiązuję się do ich ścisłego przestrzegania. 

 

Lp. Imię 

przeszkolonego 

Nazwisko  

przeszkolonego 

Data 

szkolenia 

Podpis 

przeszkolonego 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

 

 

Szkolenie przeprowadził: 
 

 

 

……………………………………………………                              ………………………………………………... 
                    (Pieczątka i podpis  szkolącego)                                                                         (Pieczątka wykonawcy)  
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Załącznik nr 5 do Instrukcji  
„Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi  

i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”. 

 

 

PROTOKÓŁ ZABEZPIECZENIA POŻAROWEGO 

PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM. 
 

1. Nazwa i określenie miejsca/pomieszczenia, w którym prowadzone będą prace: 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Charakterystyka pożarowa miejsca/pomieszczenia oraz materiałów w rejonie 

prowadzenia prac: 

 

 

_______________________________________________________________________ 

3. Rodzaj elementów budowlanych występujących w rejonie prac: 

 

 

_______________________________________________________________________ 

4. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego miejca/pomieszczenia/budynku na okres 

prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym: 

 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

5. Ilość i rodzaj podręcznego sprzętu ppoż. do zabezpieczenia prowadzonych prac: 

 

 

_______________________________________________________________________ 

6. Środki i sposób alarmowania jednostek Straży Pożarnej oraz współpracowników w razie 

zaistnienia pożaru: 

 

 

_______________________________________________________________________ 

7. Osoba odpowiedzialna za całokształt przygotowania zabezpieczenia przeciwpożarowego 

prac, toku prac: 

 

_______________________________________________________________________ 

8. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku 

wykonywania prac: 

 

_______________________________________________________________________ 

9. Osoba/Osoby zobowiązane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich zakończeniu: 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

.............………………………...... 
        (podpis sporządzającego protokół) 
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Załącznik nr 6 do Instrukcji  
„Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi  

i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”. 

 
 

 

ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE PRAC 

NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM 

nr ___________________| 20_______ r. 

 

 

1. Miejsce pracy: ……………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Rodzaj pracy:  

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

3. Czas pracy: 

 

Data: _______|________|20_______ r.   

 

od godziny: ______________ do godziny ______________ . 

 

4. Zagrożenie pożarowe, wybuchowe w miejscu pracy: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

5. Sposób zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru, wybuchu: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

6. Środki zabezpeczenia: 

 

 PPOŻ: ………………………………………………………………………….. 

 

 BHP: …………………………………………………………………………… 

 

 INNE: ………………………………………………………………………….. 
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7. Sposób wykonania pracy: 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

8. Odpowiedzialni za: 

 Przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie toku 

pracy: 

 

_________________________________________ wykonano/ podpis. 

 Wyłączenie spod napięcia: 

 

 

__________________________________________ wykonano/podpis 

 Dokonanie analizy stężenia par cieczy, gazów, pyłów: 

 

 

_________________________________________ wykonano/podpis 

 W miejscu nie występują niebezpieczne stężenia: 

 

 

_________________________________________  wykonano/podpis 

 Stosowanie środków zabezpieczających, organizację pracy i instruktaż.  

Przyjąłem do wykonania: 

 

___________________________________________data/podpis. 

 

9. Zezwalam na rozpoczęcie prac (po złożeniu podpisów przez osoby wymienione w pkt. 8): 

 

_________________________________________________data/podpis. 

10. Prace zakończono dnia: 

 

_________|_________| 20__________ r. godzina: ____________________ . 

 

11. Miejsce prowadzenia prac i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedbań 

mogących zainicjować pożar. 

 

 

 

 Stwierdzam odebranie prac: ________________________________ podpis. 

 

 

Skontrolował: ____________________________________________ podpis. 
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Załącznik nr 7 do Instrukcji  
„Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi  

i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”. 

 

                      Ewidencja kontroli miejsca 

                                                                                     po zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. 

Lp. 

Nazwa 

pomieszczenia, 

w którym prowadzono 

prace 

Data 

prowadzenia 

prac/Nr 

zezwolenia 

Imię i 

nazwisko 

wykonującego 

prace 

Data 

przeprowadzenia 

kontroli w czasie 

prac/Kontrolujący 

UWAGI/Polecenia 

wydane podczas 

kontroli 

Data i godzina 

zakończenia 

prac 

Kolejne kontrole po zakończeniu 

prac 

Data i 

godzina 

kontroli 

Podpisy osób 

prowadzących 

kontrole 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          

 


