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1. Cel 

Celem instrukcji jest opisanie  zasad postępowania Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa                 

i higieny pracy oraz oddziaływania na środowisko podczas realizacji zadań na rzecz 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ( w dalszej części w postaci skrótu   

PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie)  w Olsztynie.  

Opracowanie i stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji ma ułatwić Wykonawcom 

działanie zgodnie z obowiązującym w Przedsiębiorstwie Zintegrowanym Systemem 

Zarządzania. 

2. Przedmiot i zakres stosowania 

Instrukcja obejmuje  zasady postępowania wszystkich Wykonawców działających na zlecenie 

Przedsiębiorstwa. Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych                        

i powszechnie obowiązujących zasad bhp, przepisów przeciwpożarowych i ochrony 

środowiska. Ponadto instrukcja wyznacza dodatkowe unormowania i zasady ogólne bhp,                       

z którymi muszą zapoznać się wszyscy Wykonawcy. 

3. Terminologia  

 Wykonawca – kontrahent- wykonawca robót, dostawca towarów i/lub usług, jego 

pracownicy i pracownicy zatrudnionego przez niego podwykonawcy, działający na 

zlecenie i na terenie  Przedsiębiorstwa, którzy posiadają stosowne kompetencje                                     

do wykonania zlecenia oraz wiedzę w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony 

środowiska. 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- zwany „Planem Bioz”, dokument sporządzony 

przez kierownika budowy lub przez upoważnionego przez niego pracownika, wymagany 

gdy wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych                               

lub pracochłonność wykonywanych robót przekraczać będzie 500 osobodni art. 21a Prawa 

Budowlanego ( Dz. U z 2010 nr 243, poz. 1623 ze zmianami). 

 Roboty Budowlane- to budowa a także inne prace budowlane polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 Inwestor- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie                                         

( w skrócie Przedsiębiorstwo).  

4. Wymagania ogólne 

1. Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca zapoznaje się z wymogami ochrony 

środowiska, przepisów p. poż oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach 

obowiązującej  w Przedsiębiorstwie INSTRUKCJI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA 
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PRAC PRZEZ WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH co potwierdza podpisanym 

oświadczeniem- Załącznik nr 1. Powyższe oświadczenie Wykonawca przekazuje 

wyznaczonemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, zatrudnionemu                                                     

w Przedsiębiorstwie. 

2. Po otrzymaniu podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszą instrukcją, 

Inspektor Nadzoru Budowlanego wręcza Wykonawcy FOLDER ZSZ GŁÓWNE ZASADY 

BEZPIECZEŃSTWA.  

3. Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

podpisane oświadczenie w zakresie bhp, zgodnie z załączonym wzorem w Załączniku             

nr 2. Powyższe oświadczenie Wykonawca przekazuje Służbie BHP                                                

Przedsiębiorstwa. 

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

całości lub części zadania określonego umową, jest zobowiązany poinformować                           

Inwestora. 

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

przepisów p. poż są tożsame wobec wyznaczonego przez niego Podwykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do: 

 dopuszczenia do pracy pracowników posiadających aktualne zaświadczenia lekarskie                      

o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku, 

 zorganizowania pracy w sposób zapewniający pracownikom bezpieczne i higieniczne 

warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bhp, 

 zapewnienia pracownikom przeszkolenia w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa                 

i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, 

 zapewnienia podległym pracownikom odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, 

atestowane środki ochrony indywidualnej oraz bezwzględnego dopilnowania ich 

zastosowania, 

 zastosowania do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia maszyn i urządzeń, które 

spełniają wymagania obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, 

 niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach, do których 

nie posiada odpowiednich uprawnień- kwalifikacji, 

 do egzekwowania bezwzględnego zakazu wnoszenia i spożywania na terenie budowy 

alkoholu i środków odurzających jak również przystępowania w pracy w stanie 

nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających 
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 Wykonawca poinformuje Służbę BHP Przedsiębiorstwa o przekazaniu swoim pracownikom 

informacji bhp i środowiskowych składając pisemne potwierdzenie według załączonego 

wzoru w Załączniku nr 3. 

5. Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy 

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

odpowiedzialny  za: 

 sprawowanie nadzoru nad  bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników 

zatrudnionych do realizacji zlecenia ustalonego przez strony w umowie, 

 współdziałanie ze Służbą BHP Przedsiębiorstwa w przypadku wystąpienia zagrożeń dla 

zdrowia lub życia.  

2. Koordynator ds. BHP zgłasza Służbie BHP potrzebę przeszkolenia pracowników 

realizujących inwestycję na terenie Przedsiębiorstwa przed przystąpieniem do realizacji 

robót. Specjalista ds. BHP wyznacza termin realizacji szkolenia wprowadzającego.   

3. Specjalista ds. BHP podczas szkolenia wprowadzającego zapoznaje pracowników 

Wykonawcy z występującymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu                  

i podczas wykonywania prac oraz zapoznaje z uregulowaniami wewnętrznymi 

obowiązującymi na terenie Przedsiębiorstwa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 

pracy, p. poż i ochrony środowiska.  

6 . Warunki korzystania z mediów energetycznych, wodnych i innych 

1.  Przedsiębiorstwo może  zapewnić Wykonawcy odpłatnie dostęp do mediów 

energetycznych, wodnych  i innych,  w   zakresie niezbędnym do wykonania pracy. 

2. Zabrania się Wykonawcy samowolnego poboru mediów, bez uprzedniego uzgodnienia                  

z Przedsiębiorstwem. 

7.  Sposób magazynowania materiałów  

1. Wykonawca może składować na terenie Przedsiębiorstwa materiały potrzebne                                   

do wykonania zleconych prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych                                

z wyznaczonym przez Inwestora, Inspektorem Nadzoru Budowlanego.  

2. Wykonawca nie może wwozić na teren Przedsiębiorstwa bez konsultacji z Pracownikiem 

ds. Ochrony Środowiska Przedsiębiorstwa jakichkolwiek materiałów, substancji, 

mogących zanieczyścić wodę, glebę lub powietrze atmosferyczne. 

3. Wszystkie wwożone na teren Przedsiębiorstwa oraz użytkowane podczas świadczenia 

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

uniemożliwić  zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza. 
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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. 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. 

6. Wykonawcy nie wolno na terenie Przedsiębiorstwa i miejsc prowadzenia robót, myć 

pojazdów i sprzętu, przechowywać zapasów paliw, tankować pojazdów, spalać 

jakichkolwiek substancji, przedmiotów, odpadów itp. 

7. Wykonawcy w trakcie prowadzenia robót nie wolno wylewać do kanalizacji i do gleby 

jakichkolwiek żrących, trujących substancji i płynów. 

8. Sposób postępowania z odpadami   

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami                     

w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie                  

z Ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 r. ( Dz. U. z 2010 nr 185, poz. 1243 ze 

zmianami).  

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

wykonywania prac  

1. Wykonujący prace, które wymagają użycia substancji niebezpiecznych, lub których 

wykonywanie może doprowadzić do powstania substancji niebezpiecznych powinien 

ustalić stopień zagrożenia środowiskowego z tym związany na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów                      

i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje                       

o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( Dz. U. z 2002 nr 58, poz. 535 ze 

zmianami). 

10. Podstawowe wymogi podczas wykonywania prac 

1. Wszelkie działania Wykonawcy muszą być zgodne z zakresem ustalonym                                   

i zatwierdzonym przez strony w umowie. 

2. Pracownicy Wykonawcy powinni przebywać tylko w tych obszarach zakładu, które 

zostały im udostępnione do wykonania przedmiotu umowy/ zlecenia.  
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3. Wykonawca zapewnia bezpieczne oznakowanie miejsca realizacji zadania, zgodnie                    

z wymogami prawa budowlanego oraz zasad bhp i p. poż. oraz zapewnia ogólny dozór 

terenu budowy. 

4. Po każdym dniu zakończenia prac Wykonawca pozostawia  teren budowy 

uporządkowany i zabezpieczony. 

5. Prace, podczas których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego 

należy prowadzić w obsadzie co najmniej dwuosobowej, celem zapewnienia asekuracji. 

6. 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.  

7. Wykonawca zobowiązuje się stosować tylko atestowane, okresowo przeglądane                          

i  sprawne drabiny. 

8. 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.  

9. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, mogących stworzyć zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia pracowników Wykonawcy jak i pracowników 

Przedsiębiorstwa, Koordynator ds. BHP zawiadamia natychmiast wyznaczonego przez 

Przedsiębiorstwo, Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Służbę BHP.  

10. Auditorzy wewnętrzni, Główny Specjalista ds. ZSZ, Społeczny Inspektor Pracy                        

a także  pracownicy zajmujący  się ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy 

oraz ochroną p. poż mają prawo tylko w obecności Inspektora Nadzoru Budowlanego 

monitorować miejsca świadczenia usług przez Wykonawców Zewnętrznych. 

11. W przypadku braku wyposażenia pracowników w odzież roboczą i ochronną, środki 

ochrony indywidualnej a także w sytuacji gdy sposób wykonywania pracy stwarza 

zagrożenie dla życia lub zdrowia, Służba BHP  zastrzega możliwość nie dopuszczenia 

Wykonawcy do realizacji robót budowlanych do czasu dopełnienia formalności.      

11.   Zasady dotyczące przestrzegania przepisów p. poż przez Wykonawców  

1. Przedsiębiorstwo przekazuje w razie potrzeby Wykonawcy do zapoznania się instrukcję 

bezpieczeństwa pożarowego obowiązującą w budynku prowadzenia prac objętych 

umową. 
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2.  Wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych należy skonsultować ze wskazanym przez 

Przedsiębiorstwo Specjalistą ds. p. poż., nie później niż na jeden dzień przed ich 

rozpoczęciem. 

3.  Wykonawca prowadzący na terenie Przedsiębiorstwa prace zobowiązany jest do 

użytkowania i utrzymania w stanie zabezpieczającym przed powstaniem pożaru 

wszystkich eksploatowanych przez siebie maszyn i urządzeń. 

4.  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 łatwo palnych w miejscach 

niewyznaczonych, 

 ustawiania na klatkach schodowych przedmiotów utrudniających prowadzenie akcji 

ratowniczej lub ewakuacyjnej, 

 zastawiania dróg pożarowych, 

 przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, 

których wzajemne oddziaływanie na siebie może spowodować wybuch albo pożar. 

5.  Wykonawcom  będącym użytkownikiem urządzeń zasilanych energią elektryczną lub 

gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby dodatkowo stworzyć 

zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, w tym 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, 

 pozostawianie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nie 

przystosowanych do ciągłej eksploatacji, 

 zastawiania dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. 

urządzeń elektrycznych, 

 pozostawienie nie wyłączonego dopływu energii elektrycznej po zakończonym dniu 

pracy. 
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6.   Wykonawcom zabrania się samowolnego  wykonywania przeróbek i remontów urządzeń 

oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów odbioru 

energii elektrycznej lub gazowej.  

7.  Prowadzenie prac spawalniczych na terenie Przedsiębiorstwa przez Wykonawców 

Zewnętrznych, może odbywać się przy przestrzeganiu następujących zasad: 

 zabezpieczenia terenu prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych w sprzęt gaśniczy, 

 ustalenia miejsca składowania butli z gazem oraz ich ilości, 

8.  Po każdym użyciu sprzętu p. poż będącego własnością Przedsiębiorstwa należy 

powiadomić Specjalistę ds. p. poż.  

12.  Tryb postępowania w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy oraz zdarzenia 

potencjalnie wypadkowego podczas prac wykonywanych na rzecz PWiK Sp. z o.o.  

 

1. W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy albo zdarzenia potencjalnie wypadkowego, 

podczas pracy na rzecz Przedsiębiorstwa,  Koordynator ds. BHP wyznaczony przez 

Wykonawcę  jest zobowiązany natychmiast poinformować Służbę BHP oraz Głównego 

Specjalistę ds. ZSZ.  

2. Postępowanie powypadkowe prowadzi zespół powypadkowy powołany przez 

pracodawcę poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, 

może odbywać się w obecności Służby BHP.  

3. Służba BHP Inwestora prowadzi odrębny rejestr wypadków przy pracy i zdarzeń 

potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania 

pracy na rzecz Przedsiębiorstwa. 

4. Główny Specjalista ds. ZSZ nadzoruje wdrożenie przez Przedsiębiorstwo działań 

korygujących lub zapobiegawczych w sytuacji wystąpienia zdarzeń wypadkowych oraz 

zdarzeń potencjalnie wypadkowych 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 

oraz zdarzeniu potencjalnie wypadkowym. Jeśli niniejsze sytuacje nie wystąpią, należy to 

również udokumentować. Stosowne dokumenty w powyższym zakresie Koordynator ds. 

BHP  przekazuje Służbie ds. BHP. 

Instrukcja wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2011 r. 

        ZATWIERDZIŁ: 

        Wiesław Pancer 

     Prezes Zarządu  
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Załącznik nr 1 

do Instrukcji  

 

 

 

………………………………………                                                                      ……………………………...... 
    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 „Instrukcją bezpiecznego 

wykonywania prac  przez wykonawców zewnętrznych” 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 pracowników skierowanych do 

pracy nad objętą umową zakresem prac realizowanych na zlecenie 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. 

 

ZATWIERDZIŁ: 

        Wiesław Pancer 

     Prezes Zarządu  
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Stron: 11 

 
Załącznik nr 2  

do Instrukcji  

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

                                          

 

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

 

OŚWIADCZENIE FIRMY  

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

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: 

Pracownicy firmy 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 wymagających stosownych 

uprawnień  i kwalifikacji. 

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

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

 

Potwierdzam, że pracownicy firmy zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym                  

z realizowanym zakresem prac, instrukcją bezpiecznego wykonywania robót a także zostali 

przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej oraz ochrony 

przeciwpożarowej. 

 

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

przepisów prawa zawartych w : 

a) Kodeksie Pracy, 

b) Prawie Budowlanym, 

c) Ogólnych przepisach i powszechnie obowiązujących zasadach BHP, 

d) Instrukcji bezpiecznego wykonywania prac przez Wykonawców Zewnętrznych 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 kwalifikacji. 

ZATWIERDZIŁ: 

    Wiesław Pancer 

     Prezes Zarządu  
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Załącznik nr 3 

do Instrukcji  

 

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

 

 

 
 

………………………………………………………… 

        pieczątka Podwykonawcy  
 

 

 

POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA INFORMACJI BHP I ŚRODOWISKOWYCH 

 

Oświadczam, że osoby zgłoszone do prac na budowie zostały zapoznane z: 

 

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

2. Zagrożeniami występującymi na budowie. 

3. Przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi na przedmiotowej 

budowie 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 i mienia. 

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

i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych na terenie budowy. 

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

o zauważonych na terenie budowy zagrożeniach dla życia i zdrowia pracowników 

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

6. Obowiązkiem prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z zapisami Ustawy                         

o odpadach z dnia 27.04.2001 r. ( Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243 ze zmianami).  

7. Obowiązkiem dostarczenia dla Działu Ochrony Środowiska PWiK Sp. z o.o.                          

w Olsztynie listy substancji niebezpiecznych, które mają być wwiezione na obiekt 

wraz z kartami charakterystyk. 

 

 

…………………………………………… 
                    /  pieczątka i  czytelny podpis Koordynatora ds. BHP* / 

 

 

 

 
* Koordynator ds. BHP-  wskazana przez Wykonawcę osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy                                         

w ramach zlecenia realizowanego na terenie PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie.  

 

ZATWIERDZIŁ: 

        Wiesław Pancer 

     Prezes Zarządu  

 


