Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy
dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług
i materiałów w Miejskim Przedsiębiorstwie
Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie

Chełm, luty 2014 r.

Zakres stosowania

1. Instrukcja dotyczy wykonawców, dostawców i odbiorców usług i materiałów
wykonujących prace zlecone i świadczących usługi na terenie strefy zamkniętej oraz
na terenach budów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
w Chełmie.
2. Obowiązkiem

Wykonawcy

realizującego

zadania

na

terenie

Miejskiego

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie jest przestrzeganie
ogólnych i wewnętrznych prawnych przepisów bhp, przeciwpożarowych i ochrony
środowiska.
3. Z niniejszą Instrukcją muszą zapoznać się oraz zobowiązać do przestrzegania wszyscy
pracownicy Wykonawcy świadczącego usługi na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie.
4. W przypadku nieprzestrzegania zasad ujętych w niniejszej Instrukcji, zarówno
pracownikom, jak i firmie może zostać udzielone pisemne upomnienie. W przypadku
udokumentowanych, powtarzających się lub rażących naruszeń pracownicy mogą
zostać usunięci z terenu przedsiębiorstwa. Jeżeli prace wykonywane były na zlecenie
MPEC może to również skutkować rozwiązaniem umowy.
5. Odbiorcy żużlu oraz dostawcy towarów drobnych na teren strefy zamkniętej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie
zobowiązani są zapoznać się z Instrukcją oraz wypełnić Załącznik Nr 7.
6. Dostawcy

dostarczający

towary

na

teren

strefy

zamkniętej

Miejskiego

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. na podstawie procedur
uproszczonych, tj. na podstawie wniosku o udzielenie zamówienia w trybie Art. 4, pkt
8 Ustawy o PZP oraz w ramach realizacji zakupów awaryjnych zobowiązani są
zapoznać się z Instrukcją oraz wypełnić Załącznik Nr 7.

Określenia użyte w Instrukcji
Wykonawcy – osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, wykonujące prace na zlecenie MPEC lub na podstawie innej umowy, na
terenie lub na rzecz MPEC Spółka z o.o.
Zleceniodawca - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Chełmie.
Inny Zleceniodawca – podmiot inny niż MPEC Spółka z o.o., zlecający Wykonawcy
wykonanie określonych prac na terenie MPEC za zgodą przedsiębiorstwa.
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Inspektor ds. bhp i ppoż. – osoba zatrudniona przez MPEC Spółka z o.o. na stanowisku
Inspektora ds. bhp i ppoż.
Pracownik Służby Ochrony – osoba zatrudniona przez MPEC Spółka z o.o. w Chełmie na
stanowisku szefa ochrony, dowódcy zmiany lub wartownika.
Strefa zamknięta – teren będący własnością MPEC przy ul. Towarowej 9 o charakterze
zastrzeżonym, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych, zgodnie z załącznikiem
graficznym (Rysunek Nr 1).
Instrukcja – zbiór zasad, przepisów ustalających sposób postępowania w danej dziedzinie
lub przy wykonywaniu określonych czynności lub prac.
Kierownik – osoba kierująca komórką organizacyjną MPEC Spółka z o.o., na terenie której
prowadzone są prace.
Kierownik robót – wyznaczony przez Wykonawcę pracownik, posiadający ważne
świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru do koordynacji prac, gdy w jednym
pomieszczeniu lub terenie ruchu energetycznego bądź wydzielonym obszarze robót
jednocześnie pracę wykonuje więcej niż jedna osoba.
Koordynator –- osoba wyznaczona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o. w Chełmie do koordynowania prac na podstawie umowy zawartej między
Wykonawcą a Zleceniodawcą (w przypadku prac zleconych przez MPEC) lub osoba
wyznaczona przez innego Zleceniodawcę do kontaktu z odpowiednimi służbami MPEC.
Miejsce pracy - wyznaczone i odpowiednio przygotowane, w zakresie niezbędnym dla
bezpiecznego wykonywania pracy, stanowisko pracy lub określona strefa pracy, do której
pracownicy mają dostęp w związku z wykonywaniem pracy.
Pracownik – osoba wykonująca pracę na rzecz MPEC Spółka z o.o. lub Wykonawcy
niezależnie od podstawy zatrudnienia.
Zespół pracowników – grupa pracowników, w której skład wchodzą co najmniej dwie osoby
wykonujące pracę.
Dostawca towarów drobnych – osoba dostarczająca towar na teren strefy zamkniętej MPEC
Spółka z o.o. o masie nie przekraczającej 50 kg. w jednym opakowaniu.

I Wymagania ogólne

1. Przed

rozpoczęciem

robót

Zleceniodawca

lub

inny

Zleceniodawca

powołuje

Koordynatora prac, który kontaktował będzie Wykonawcę z odpowiednimi służbami
MPEC. Osoba powołana na Koordynatora poinformuje o tym fakcie Szefa Służby
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Ochrony lub innego pracownika Służby Ochrony MPEC oraz obsługę sekretariatu MPEC
drogą elektroniczną, najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem
rozpoczęcia prac.
2. Zadaniem

Koordynatora

powołanego

przez

Zleceniodawcę

jest

nadzorowanie

wykonywanych prac zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod względem
przestrzegania przepisów bhp i p.poż. Koordynator odpowiada również za weryfikację
poprawności i kompletności przesłanych przez Wykonawcę załączników do niniejszej
Instrukcji. Po potwierdzeniu ich poprawności i kompletności przekazuje załączniki do
Służby Ochrony. W przypadku prac zleconych do wykonania na terenie MPEC przez
innego Zleceniodawcę, za poprawność i kompletność przesłanych załączników do
niniejszej Instrukcji odpowiada osoba wyznaczona przez MPEC do kontaktu
z Koordynatorem innego Zleceniodawcy.
3. Wykonawca

określi

swoim

pracownikom

zasady

prawidłowego

postępowania

i stosowania środków zapobiegawczych i ochronnych, na wypadek wystąpienia awarii,
zdarzeń nagłych, czy sytuacji wypadkowych.
4. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zleceniodawcy pisemny dowód (Załącznik Nr 1)
potwierdzający fakt zapoznania swoich pracowników z treścią niniejszej Instrukcji,
z wyłączeniem odbiorców żużlu oraz dostawców towarów drobnych na teren strefy
zamkniętej.
5. Pracownicy Wykonawcy powinni uzyskać stosowne przepustki oraz poruszać się
wyłącznie po obszarze, na którym wykonują zlecone prace na terenie zamkniętym MPEC.
6. Niedozwolone jest przebywanie pracowników Wykonawcy poza strefą wykonywania prac
objętych zleceniem na terenie zamkniętym MPEC.
7. Po wykonaniu pracy pojazdy Wykonawcy powinny niezwłocznie opuścić teren MPEC.
8. Wjazd samochodu na teren MPEC możliwy jest tylko po uzyskaniu stosownej przepustki.
9. Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu
Spółki (osobiście lub drogą elektroniczną) wszystkie wymagane i wypełnione załączniki do
niniejszej Instrukcji najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia
prac.
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II Wymagania szczegółowe
1. Bezpieczeństwo pracy
1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przez swoich pracowników
aktualnie obowiązujących przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska, a w szczególności:
a) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 poz.1830)
b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 Nr 169,
poz. 1650 z późn. zm.)
c) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2018 poz. 583)
d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.
2003 Nr 47, poz. 401)
e) Rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 6 września 1999r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu
gazów płynnych - (Dz.U. 1999 Nr 75, poz. 846 z późn. zm.)
oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie MPEC Spółka z o.o. w Chełmie,
a w szczególności Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dla odbiorców usług i materiałów
oraz podmiotów zewnętrznych wykonujących prace na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie wraz z załącznikami.

1.2 Posiadanie, używanie lub praca pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających jest surowo zabroniona na całym terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie.
1.3 Pracownicy Wykonawcy:
1.3.1 Muszą posiadać ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy

oraz

orzeczenie

lekarskie

stwierdzające

brak

przeciwwskazań

zdrowotnych co do rodzaju wykonywanej pracy, potwierdzone złożeniem
odpowiedniego oświadczenia (Załącznik Nr 8).
1.3.2 Przed przystąpieniem do pracy pracownicy Wykonawcy z wyłączeniem
odbiorców żużlu oraz dostawców towarów drobnych na teren strefy
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zamkniętej, zobowiązani są uczestniczyć w instruktażu z zakresu bhp
prowadzonym przez Inspektora ds. bhp lub Kierownika. Każdy pracownik
Wykonawcy otrzyma pisemne oświadczenie potwierdzające ukończenie
szkolenia (Załącznik Nr 6), które należy przekazać pracownikowi Służby
Ochrony.
1.3.3 Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ustala, czy mogą być one wykonane
w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników, a także środowisku
naturalnemu.

W

przypadku

wystąpienia

problemów,

obowiązkiem

Wykonawcy jest skonsultowanie ich z Inspektorem ds. bhp i p.poż.
1.3.4 Za sprawność techniczną pojazdu wjeżdżającego na teren MPEC odpowiada
kierowca. Wykaz pojazdów wraz z nr rejestracyjnymi należy złożyć u szefa
Służby Ochrony najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy. Wykaz
powinien być na bieżąco aktualizowany. Pojazdy nie ujęte w ww. wykazie nie
zostaną wpuszczone na teren MPEC.
1.3.5 Wykonawcy dostarczający oraz pobierający towar z MPEC muszą być
wyposażeni w hełmy ochronne oraz kamizelki ostrzegawcze.
1.3.6 Na teren MPEC ma prawo wjechać tylko upoważniona przez Wykonawcę
osoba (Załącznik Nr 4), z wyłączeniem odbiorców żużlu, dostawców towarów
drobnych, dostawców dostarczających towary na podstawie zakupów
realizowanych w procedurze uproszczonej oraz dostawców dostarczających
towary w ramach realizacji zakupów awaryjnych. Wykonawca jest
zobowiązany na bieżąco aktualizować treść Załącznika Nr 4 i przekazywać do
Sekretariatu Spółki. Osoby nie wymienione w ww. załączniku nie zostaną
wpuszczone na teren MPEC.
1.3.7 Na teren strefy zamkniętej w przypadku odbiorców żużlu i dostawców
towarów drobnych mogą wjeżdżać tylko kierowcy, bez osób towarzyszących
w kabinach.
1.3.8 Kierowca dostarczający lub pobierający towar z MPEC przy wjeździe na teren
zakładu ma obowiązek odkryć skrzynię pojazdu przed szlabanem i zakryć ją za
szlabanem przy wyjeździe.
1.3.9 Na teren strefy zamkniętej mogą wjechać jedynie pojazdy Wykonawcy
niezbędne do wykonywania prac, np. dźwigi, ładowarki, furgonetki. Zakazuje
się wjazdu samochodów osobowych.
1.3.10 Pojazdy będące własnością Wykonawcy, które uzyskały zezwolenie na wjazd
na teren strefy zamkniętej mogą poruszać się z maksymalną prędkością
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20 km/h. Na terenie MPEC obowiązują zasady ruchu drogowego zgodnie
z przepisami prawa o ruchu drogowym.
1.3.11 Strefę pracy ma obowiązek wyznaczyć i oznakować Wykonawca, a także
utrzymywać ją w czystości przez cały czas trwania prac
1.3.12 Miejsca pracy muszą być pozostawione w należytym porządku na koniec
każdego dnia pracy.
1.3.13 Wszystkie rozlane i rozsypane na podłodze lub glebie substancje, należy
bezzwłocznie usunąć, gdyż mogą stwarzać zagrożenie wypadkowe.
1.3.14 Wykonawcy pracujący przy urządzeniach energetycznych zobowiązani są do
przestrzegania postanowień instrukcji eksploatacji urządzenia, którego dotyczy
umowa.

Instrukcję

eksploatacji

urządzeń

energetycznych

przekaże

Wykonawcy Kierownik.

2. Prace szczególnie niebezpieczne.
2.1 W przypadku wykonywania na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie prac zaliczanych do szczególnie
niebezpiecznych tj:


wewnątrz zbiorników, kanałów, urządzeń technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych urządzenia energetycznego,
a w szczególności: w komorach paleniskowych kotłów, kanałach spalin,
kanałach powietrza elektrofiltrów, kanałów i lejów zsypowych, rurociągach
sieci cieplnych;



wewnątrz zasobników węgla, pyłu węglowego, żużlu i popiołu oraz innych
zbiorników i pomieszczeń, w których mogą znajdować się gazy lub ciecze
trujące, żrące, duszące, palne lub wybuchowe;



niebezpiecznych pod względem pożarowym, wykonywanych w strefach
zagrożenia wybuchem;



z zakresu konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych,
wykonywanych w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub
ich części, znajdujących się pod napięciem;



z zakresu konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych
przy urządzeniach elektroenergetycznych odłączonych od napięcia, lecz
uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień nie jest widoczne z miejsca
wykonywania pracy;
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w wykopach,



na wysokości, wykonywanych na powierzchni znajdującej się na wysokości co
najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, wykluczając prace na
powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej ta powierzchnia się znajduje,
jeżeli powierzchnia ta:
o osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej
1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,
o wyposażona jest w inne konstrukcje lub urządzenia
chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości;



z zakresu konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych,
wykonywanych przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się
pod napięciem, z wyłączeniem prac wykonywanych stale przez osoby
upoważnione w ustalonych miejscach pracy na podstawie instrukcji
eksploatacji;



z zakresu konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych,
wykonywanych w wykopach lub rowach przy gazociągach i innych
urządzeniach gazowniczych lub rurociągach sieci cieplnych;



prac wymagających stosowania chemicznych środków służących do
czyszczenia kotłów, rurociągów, zbiorników i zasobników ciśnieniowych,
odwadniaczy i odolejaczy;



na skrzyżowaniach linii elektroenergetycznych, znajdujących się pod
napięciem lub mogących znaleźć się pod napięciem i przewodami trakcji
elektrycznej;



przy odłączonym od napięcia torze wielotorowej elektroenergetycznej linii
napowietrznej o napięciu 1 kV i powyżej, jeżeli którykolwiek z pozostałych
torów linii pozostaje pod napięciem;



związanych z identyfikacją i przecinaniem kabli elektroenergetycznych;



na rurociągach wody, pary wodnej, sprężonych gazów, cieczy o nadciśnieniu
roboczym równym 50 kPa lub większym, wymagających demontażu armatury
lub odcinka rurociągu albo naruszenia podpór i zawiesi rurociągów,

osoba upoważniona przez Wykonawcę (Załącznik Nr 5) ma obowiązek wystawić
pracownikom polecenie pisemne na wykonanie pracy szczególnie niebezpiecznej (Załącznik
Nr 3). Kopię w/w pisma należy przekazać kierownikowi. Osoby wykonujące te prace mają
obowiązek stosować odpowiednie zabezpieczenia oraz środki ochrony indywidualnej.
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Ponadto mają obowiązek posiadać niezbędne kwalifikacje do wykonywania tego typu prac
(Załącznik Nr 8).

3. Ochrona przeciwpożarowa
3.1 W razie konieczności prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych Wykonawca jest
zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia miejsca pracy.
3.2 Podczas prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, pracownicy mają obowiązek
stosować środki ochrony indywidualnej.
3.3 Teren wykonywania prac należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
3.4 Na terenie MPEC, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, obowiązuje ścisły
zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
3.5 Zabronione jest zastawianie dostępu do:
•

urządzeń p. poż (tj. gaśnic, hydrantów, koców gaśniczych)

•

wyjść ewakuacyjnych

•

dróg ewakuacyjnych

•

bram pożarowych

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

4. Awarie/ Wypadki
4.1 W razie wystąpienia wypadku przy pracy bądź zagrożenia dla zdrowia lub życia
pracowników, Wykonawca ma obowiązek natychmiast przerwać pracę, poinformować
o zaistniałym zdarzeniu Inspektora ds. bhp i p.poż oraz pracownika Służby Ochrony
w celu zabezpieczenia miejsca wypadku oraz pokierowania ewentualnych służb
ratunkowych na miejsce zdarzenia.
4.2 Protokół powypadkowy należy dostarczyć Inspektorowi ds. bhp i p.poż. w ciągu
maksymalnie 12 dni od daty wypadku.
4.3 Wykonawca jest zobowiązany podjąć skuteczne środki ochronne lub zaradcze
w sytuacji, gdy w trakcie realizowania przedmiotu umowy wydarzy się awaria czy
inne nagłe zdarzenie, mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo
pracowników, środowisko naturalne oraz mienie Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie.
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4.4 Każdy pracownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić swojego przełożonego
o zaistniałym wypadku przy pracy bądź sytuacji potencjalnie wypadkowej.
4.5 Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą być składowane w taki
sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.
4.6 Maszyny i urządzenia Wykonawcy nie mogą stwarzać zagrożenia dla pracowników
zarówno Wykonawcy jak i Zleceniodawcy.
5. Uwagi końcowe
5.1 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie zastrzega sobie
prawo do monitorowania przestrzegania przepisów bhp i p.poż oraz przepisów ochrony
środowiska w czasie realizacji prac przez Wykonawcę przez Inspektora ds. bhp
i p.poż oraz Kierownika.
5.2 Uzyskanie przepustki, o której mowa w rozdziale 1, pkt 5, jest możliwe po wcześniejszym
dostarczeniu do Inspektora ds. bhp i p.poż kopii dokumentów potwierdzających odbycie
okresowego szkolenia bhp, wymaganych uprawnień, a także po uczestniczeniu
w instruktażu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzonym przez Inspektora
ds. bhp i p.poż. lub Kierownika.
5.3 Na żądanie Inspektora ds. bhp i p.poż. lub Kierownika, każda osoba, co do której istnieje
podejrzenie, że jest w stanie nietrzeźwości powinna poddać się badaniu alkomatem.
W przypadku odmowy pracownik ochrony wezwie Policję, a osoba mająca się poddać
badaniu ma obowiązek poczekać na jej przybycie. W przypadku wyniku wskazującego na
zawartość alkoholu w organizmie, osoba ta zostanie usunięta z terenu MPEC, utraci
również prawo wstępu w terminie późniejszym.
5.4 Tylko „Protokół wejścia na wykonanie pracy” (Załącznik Nr 2) upoważnia Wykonawcę
do prowadzenia prac i przebywania na terenie MPEC w wyznaczonej strefie pracy,
z wyłączeniem odbiorców żużlu oraz dostawców towarów drobnych na teren strefy
zamkniętej.
5.5 „Protokół wejścia na wykonanie pracy” musi zostać przekazany pracownikowi Służby
Ochrony. W przypadku wykonywania prac na terenie budowy protokół należy przekazać
Kierownikowi lub Inspektorowi ds. bhp i p.poż.

Sporządził(a):

Zatwierdził(a):

Barbara Winiarska
Inspektor ds. bhp i p.poż.

Aktualizacja:
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Załącznik Nr 1

OŚWIADCZENIE٭

Zobowiązuję się do:

1. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony środowiska oraz przepisów przeciwpożarowych.
2. Zapoznania i przestrzegania przez pracowników delegowanych do prac na terenie
MPEC z treścią niniejszej Instrukcji, nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji
Umowy.

Wykonawca
……………………………………………..
(nazwa firmy, adres)

Osoba upoważniona do reprezentowania firmy:

……………………………….
(imię i nazwisko)

……………………………………..

………………………….

(miejscowość, data )

(podpis)

 ٭Wypełnia osoba upoważniona do reprezentowania firmy, z którą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Spółka z o.o. zawarło umowę na dostawy, odbiór towarów lub wykonywanie prac
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Załącznik Nr 2

PROTOKÓŁ WEJŚCIA NA WYKONANIE PRACY
1. Właściciel terenu lub obiektu, na którym wykonywane są prace lub dostawy
materiałów
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

2. Zleceniodawca٭

……………………………………………………….

3. Nr Umowy

……………………………………………………….

4. Wykonawca

………………………………………………………..

5. Strefa pracy

………………………………………………………..

6. Przedmiot Umowy

………………………………………………………..

7. Data rozpoczęcia

…………………...

8. Planowana data zakończenia

…………………...

9.Wykonywana praca znajduje/nie znajduje ٭٭się w wykazie prac szczególnie
niebezpiecznych w niniejszej Instrukcji i wymaga/nie wymaga ٭polecenia pisemnego
na pracę.
(W przypadku, gdy praca wymaga polecenia pisemnego należy dołączyć Załącznik Nr 3)
……………………
(miejscowość i data)

……………………………………….

…………………………………........

(Podpis przedstawiciela Wykonawcy)

(Podpis przedstawiciela Zleceniodawcy)

 ٭firma, która zawarła umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. na dostawy,
odbiór towarów lub wykonywanie prac.

** niepotrzebne skreślić
12

Załącznik Nr 3, str. 1
………………………………………………………………………….

Wypełnić czytelnie.
Poprawki w tekście są niedozwolone.

(Nazwa zakładu)

…………………………………………….
(Nazwisko i imię poleceniodawcy)

Polecenie pisemne wykonania pracy
Nr

…………….………

z dnia

………………………
(Dzień, miesiąc, rok)

1. Kierującemu Zespołem

……………………………………………
(Nazwisko i imię kierującego Zespołem)

oraz członkom Zespołu w liczbie …… polecam wykonać następujące prace:
Obiekt/urządzenie energetyczne:
1)

……………………………………………………………………………………………………………

2)

……………………………………………………………………………………………………………

3)

……………………………………………………………………………………………………………
Podłączenie jej do zasilania.

2. Planowany termin rozpoczęcia pracy:
1)

…………….
(Dzień, miesiąc, rok)

3. Planowany termin zakończenia pracy:
.…….
(godzina

4. Koordynujący:

……………

………

(Dzień, miesiąc, rok)

(godzina))

……………………………………………………
(Nazwisko i imię , - (nie)* wchodzi w skład Zespołu)

5. Dopuszczający (przygotowujący miejsce pracy):

……………………………………………………
(Nazwisko i imię , - (nie)* wchodzi w skład Zespołu)

6. Nadzorujący:

……………………………………………………
(Nazwisko i imię)

7. Koordynator Prac:

..….……………………………………………….
(Nazwisko i imię, nr telefonu)

8. Warunki i środki ochronne niezbędne do bezpiecznego przygotowania i wykonania pracy:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
9. Planowane przerwy w czasie pracy:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
(Podpis poleceniodawcy)

10. Zmiany w poleceniu:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………
(Podpis poleceniodawcy)

11. Przedłużenie terminu zakończenia pracy:
……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..
(Podpispoleceniodawcy/koordynującego*)

Załącznik Nr 3, str. 2
12. Przekazanie miejsca pracy - przerwy w pracy:
Przygotowanie i przekazanie miej sca pracy
Nr
miejsca
pracy

Data (Dzień,
miesiąc)

Nazwisko i imię
koordynującego

O przerwie w pracy z likwidacją miejsca pracy
poinformowano

Miejsce pracy

Na przygotowanie miejsca
pracy uzyskano zgodę

Godzina

Przerwy w pracy wymagające ponownego przygotowania i przekazania miejsca pracy

Godzina

Podpis przekazującego
[przygotowujący miejsce
pracy]

Podpis przyjmującego
[kierujący Zespołem/
nadzorujący*)]

Godzina

Podpis kierującego Zespołem
/ nadzorującego*)
Godzina

Nazwisko
koordynującego

Nazwisko
przygotowującego
miejsce pracy

13. Potwierdzenie udzielenia instruktażu przez kierującego Zespołem/nadzorującego*):

Potwierdzam zapoznanie mnie z zagrożeniami występującymi w miejscu pracy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz warunkami i metodami bezpiecznego wykonania pracy.
a)……………………………………..….……..
(nazwisko i imię - podpis)

b)………………………………………….c) ………………………………………………..
(nazwisko i imię - podpis)
(nazwisko i imię - podpis)

d)……………………………………..….……..
(nazwisko i imię - podpis)

e)………………………………………… f) ………………………………………………..
(nazwisko i imię - podpis)
(nazwisko i imię - podpis)

g) ............................................................................
(nazwisko i imię - podpis)

h) .................................................................... i) ................................................................................
(nazwisko i imię - podpis)
(nazwisko i imię - podpis)

14. Prace zakończono, sprzęt, narzędzia i materiały usunięto, Zespół z miejsca pracy wyprowadzono, urządzenie elektroenergetyczne (nie)* nadaje się do załączenia
o powyższym powiadomiono koordynującego/przygotowującego miejsce pracy *) w dniu .............................. r. o godz ... …………………

………………………………………………………….
(Podpis kierującego Zespołem / nadzorującego*)

15. Zlikwidowano miejsce pracy, urządzenia przygotowano do ruchu, powiadomiono koordynującego w dniu ......................................... r. o godz .. ........................................
………………………………………………………………
(Podpis przygotowującego miejsce pracy)

*) niepotrzebne skreśli

Załącznik Nr 3, str. 3

Rejestr czynności oraz wyniki pomiarów stężenia par cieczy lub gazów w zamkniętych wnętrzach urządzeń energetycznych
(wypełnić w przypadku prac prowadzonych w zamkniętym wnętrzu urządzenia energetycznego, gdzie mogą gromadzić się lub występować pary cieczy lub gazy
stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa)

L.p. Czynnik
zagrażający

Data
pomiaru

Godzina
pomiaru

Nazwa
Wynik pomiaru
urządzenia
energetycznego

Czynności doprowadzające do obniżenia stężenia par cieczy
lub gazów w przypadku przekroczenia dopuszczalnych
wartości

Podpis
wykonującego
pomiar

Załącznik Nr 4

UPOWAŻNIENIE٭

Upoważniam niżej wymienione osoby do wykonywania prac, dostawę, odbiór towarów  ٭٭na
podstawie Umowy Nr …………..........w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z
o.o. w Chełmie, ul. Towarowa 9.

Imię i nazwisko pracownika:

Seria i nr dowodu osobistego:

1. …………………………………….

………………………………………..

2. …………………………………….

………………………………………..

3. …………………………………….

………………………………………..

4. …………………………………….

………………………………………..

5. …………………………………….

………………………………………..

6. …………………………………….

………………………………………..

7. …………………………………….

………………………………………..

8. …………………………………….

………………………………………..

Podpis przedstawiciela Wykonawcy:

………………………………………..
 ٭Wypełnia osoba upoważniona do reprezentowania firmy, z którą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o. zawarło umowę na dostawy, odbiór towarów lub wykonywanie prac.

٭٭niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 5

UPOWAŻNIENIE
Upoważniam niżej wymienione osoby do wydawania poleceń pisemnych na prace
w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia wykonywanych w Miejskim
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie, ul. Towarowa 9
na podstawie Umowy Nr ……...............

Imię i nazwisko pracownika:

Seria i nr dowodu osobistego:

1. …………………………………….

………………………………………..

2. …………………………………….

………………………………………..

3. …………………………………….

………………………………………..

4. …………………………………….

………………………………………..

5. …………………………………….

………………………………………..

6. …………………………………….

………………………………………..

7. …………………………………….

………………………………………..

8. …………………………………….

………………………………………..

Podpis przedstawiciela Wykonawcy:

………………………………………..

Załącznik Nr 6

Instruktaż ogólny
1. Imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie
……………………………………………………..…………………..…..…………
2. Przedstawiciel właściciela terenu lub obiektu, na którym wykonywane są prace
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

3. Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………

4. Data szkolenia

…………………………

5.Imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż…………………………………………

……………………………………………...
(podpis przeprowadzającego instruktaż)

…………………………………………
(podpis osoby, której udzielono instruktażu)

Temat szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp.
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy
i podstawowe środki zapobiegawcze.
Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń energetycznych oraz transportem
wewnątrzzakładowym.
Porządek i czystość w miejscu pracy oraz higiena osobista pracownika – ich wpływ na zdrowie
i bezpieczeństwo pracownika.
Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Załącznik Nr 7

OŚWIADCZENIE

1. Zobowiązuję się do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz przepisów przeciwpożarowych.
2. Zapoznałem się z treścią niniejszej Instrukcji i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

……………………………………
(podpis składającego oświadczenie)

Załącznik Nr 8

OŚWIADCZENIE

Ja, ………………..………................................…….. (imię i nazwisko), reprezentujący firmę
………………………………………….…………………………….

(nazwa

firmy

Wykonawcy)

oświadczam, że wszyscy pracownicy upoważnieni do wykonywania prac na podstawie Załącznika
Nr

4

do

Instrukcji)

na

terenie

MPEC

Spółka

z

o.o.

w

Chełmie

…….........................................………… (adres miejsca wykonywania prac) w dniu …………………..
(termin wykonywania prac) na podstawie umowy nr ……………………….. z dnia …………….
posiadają:



aktualne szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,



aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych co do
rodzaju wykonywanej pracy,



niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac będących przedmiotem
ww. umowy, a w szczególności prac wymienionych w punkcie 2.1 Instrukcji
bezpieczeństwa i higieny pracy dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług
i

materiałów

w

Miejskim

Przedsiębiorstwie

Energetyki

Cieplnej

Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością w Chełmie (prace szczególnie niebezpieczne).

……………………………………
(podpis składającego oświadczenie – przedstawiciela Wykonawcy)

