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WSTĘP 

1. Instrukcja dotyczy wszystkich Wykonawców usług i dostawców materiałów remontowych i 
inwestycyjnych oraz ich podwykonawców, wykonujących prace zlecone i świadczące usługi na 
terenie i w obiektach należących do: NORMA POLSKA sp. z o.o. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy realizującego zadania/prace na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. 
jest przestrzeganie prawnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciw pożarowych i 
ochrony środowiska. 

3. Obowiązkiem wykonawcy realizującego zadania/prace na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. 
jest organizować, przygotowywać oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający: 
a) wypadkom, chorobom zawodowym 
b) pożarom 
c) degradacji środowiska 
d) uszkodzeń urządzeń, instalacji, itp. 
e) powstawaniu wykroczeń i przestępstw 

4. Obowiązkiem wykonawcy jest rejestracja na portierni godzin wejścia i wyjścia z zakładu  
 

I. ZASADY OGÓLNE  
 

1. Wykonywanie usług przez firmy zewnętrzne na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. następuje 
na podstawie zawieranych umów / zleceń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Spółce 
zasadami. 

2. Pracownicy NORMA POLSKA sp. z o.o. przygotowujący i zawierający umowy / zlecenia z 
firmami obcymi zobowiązani są przekazać informację, że niniejsza instrukcja jest dostępna na 
stronie internetowej Norma Polska, a w formularzu zlecenia lub treści umowy zawrzeć zapis: 
„Przyjmując zamówienie/umowę oświadczam, ze zapoznałem się z „Instrukcją dla 
podwykonawców” i zobowiązuję się do jej przestrzegania.  

3. Zleceniodawca (organizujący prace) lub osoba przez niego wyznaczona zapewnia nadzór nad 
wykonywanymi pracami i sporządza protokół odbioru po zakończeniu prac.  
 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania wszystkich swoich pracowników z poniższymi 
zasadami działalności firm obcych na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. 

5. Wykonawcy /realizujący zamówienie na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. zobowiązani są 
do właściwego korzystania, zabezpieczenia obiektów, maszyn, urządzeń i sprzętu przed 
kradzieżą, zniszczeniem lub narażeniem na awarie.  

6. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć miejsce wykonywania prac przed wpływem 
zapylenia na inne obszary. 

7. W przypadku zidentyfikowania przez pracownika NORMA POLSKA sp. z o.o. nie 
przestrzegania przepisów/zaleceń dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny 
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pracy przez podwykonawcę pracownik ten zobowiązany jest zgłosić tę informację do 
kierującego pracą, który podejmie stosowne działania.  

8. Firmy zewnętrzne wykonujące prace na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. muszą zapewnić, 
że podlegli im pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie, aktualne szkolenia bhp, 
uprawnienia do wykonywania poszczególnych prac, obsługi maszyn i urządzeń oraz że w 
trakcie pracy będzie sprawowany bezpośredni nadzór nad tymi pracownikami. Dokonują tego 
w formie oświadczenia. 

9. Pracownicy firm zewnętrznych powinni stale używać kamizelek odblaskowych i obuwia 
ochronnego. 

10. Pracownicy wykonawcy mogą poruszać się wyłącznie po obszarze, na którym wykonują 
zlecone prace oraz w udostępnionych pomieszczeniach socjalnych. W przypadku udostępnienia 
Wykonawcy pomieszczeń na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o., Wykonawca jest 
obowiązany do zachowania w nich porządku i korzystania z tych pomieszczeń zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Przedstawiciel NORMA POLSKA sp. z o.o. (Kierownik UR lub 
upoważniona przez niego osoba) musi mieć nieograniczony dostęp do tych pomieszczeń. 

11. Pracownicy wykonawcy wykonują prace na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. w terminach 
uzgodnionych wcześniej z przedstawicielem NORMA POLSKA sp. z o.o. Każdorazowo 
zgłaszają rozpoczęcie i zakończenie pracy. 

12. Wykonawca realizujący pracę zobowiązany jest zawsze do poinformowania i przygotowania 
listy pracowników osobie wyznaczonej przez NORMA POLSKA sp. z o.o. wg poniższych 
danych: 
a) nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za grupę 
b) numer telefonu kontaktowego 
c) nazwisko i imię pracowników 
d) miejsce pracy 
e) przewidywany czas pracy  

13. Obowiązkiem Wykonawcy jest traktowanie wszelkich informacji uzyskanych w związku z 
pracą na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. jako poufnych.  

14. Pobór energii elektrycznej i pozostałych mediów możliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych 
przez odpowiedniego pracownika NORMA POLSKA sp. z o.o. 

15. Na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. obowiązuje całkowity zakaz spożywania i wnoszenia 
alkoholu oraz innych środków odurzających. 

16. W przypadku wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami, Specjalista ds. BHP, Kierownictwo NORMA POLSKA sp. z o.o., 
zobowiązani są do przerwania prowadzonych prac bez konsekwencji prawno-finansowych dla 
zamawiającego usługę oraz bez możliwości obarczania winą Zamawiającego za ewentualne 
opóźnienie prac. 

17. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest 
do stosowania się z mającymi zastosowanie zasadami i przepisami prawa, Polityką 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania dostępną na stronie internetowej Norma Polska oraz 
mającymi zastosowanie zasadami postępowania. Obowiązkiem Wykonawcy jest: zapewnienie, 
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że wszyscy jego pracownicy jak również pracownicy podwykonawców są zapoznani i stosują 
się do tych wymaga 

II. ZASADY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BHP PRZEZ FIRMY 
WYKONUJĄCE PRACE NA TERENIE NORMA POLSKA sp. z o.o. 
 

1. Obowiązkiem Wykonawcy zatrudnionego do realizacji zlecenia jest przestrzegania zasad BHP 
i Ppoż., Prawa Ochrony Środowiska oraz zapewnienie zatrudnionym pracownikom 
odpowiedniego ubrania roboczego i właściwych środków ochrony osobistej. 

2. Przed rozpoczęciem pracy przy urządzeniach, maszynach i instalacjach, gdzie wymagane są 
dodatkowe kwalifikacje wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz osób delegowanych 
do wykonania pracy pracowników zawierający: 
a) numery, rodzaj, grupę świadectw kwalifikacyjnych oraz daty ważności 
b) imię i nazwisko osoby posiadającej określone kwalifikacje 
c) dodatkowe dokumenty upoważniające do wykonywania prac specjalistycznych (np. 

energetyczne, spawalnicze, do obsługi wózków jezdnych, do obsługi urządzeń 
dźwignicowych) 

3. Do obowiązku przedstawiciela NORMA POLSKA sp. z o.o. ( tj. osoby wnioskującej o zakup 
na rzecz której wykonawca realizuje prace/ usługi.): 
a) wydanie pisemnego zezwolenia dopuszczającego do pracy i jej odbiór 
b) przygotowanie miejsca pracy 
c) poinformowanie o istniejących możliwych zagrożeniach w miejscu pracy  

4. Przy konserwacji, remoncie, montażu i instalacji urządzeń elektrycznych, ciepłowniczych, 
elektromagnetycznych, gazowych, budowlanych i mechanicznych obowiązują właściwe 
państwowe i branżowe rozporządzenia i normy oraz zakładowe procedury i instrukcje. 

5. NORMA POLSKA sp. z o.o. zapewnia informacje i szkolenie bhp pracownikom wykonującym 
realizację prac zleconych z firm obcych w zakresie :  
a) zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia, które znane są na terenie i miejscu wykonywanych 

prac 
b) działaniach zapobiegawczych i ochronnych w celu ich ograniczeń lub eliminacji - zasadach 

postępowania w przypadku zaistnienia awarii i ewakuacji lub innych zagrażających zdrowiu 
i życiu pracowników 

Powyższy fakt wykonawca potwierdza na formularzu P-13.1-I03-F01 „Obowiązki firm 
zewnętrznych wykonujących prace w Norma Polska”. 

6. Instruktaż przechodzą wszyscy pracownicy podejmujący po raz pierwszy pracę na terenie 
NORMA POLSKA sp. z o.o. Do udzielania instruktażu pracownikom firm obcych zobowiązany 
jest Specjalista d.s. BHP lub osoby przeszkolone z uprawnieniami do udzielenia instruktażu w 
zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zagrożeń 
występujących na terenie zakładu oraz kierownik UR / kierownik realizacji inwestycji w 
zakresie techniki prowadzenia prac. 
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7. Wykonawca na terenie zakładu porusza się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i 
wewnątrzzakładowego zachowując szczególną ostrożność wobec ruchu pieszych, środków 
transportowych i instalacji technologicznych. 

8. Wykonawca i jego pracownicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności w 
miejscach występowania instalacji gazowych, elektroenergetycznych, elektrycznych, 
mechanicznych. 

9. Pracownicy firm zewnętrznych zobowiązani są do : 
a) noszenia kasku ochronnego przy pracach narażonych na urazy głowy  
b) stosowania środków ochrony słuchu w miejscu pracy, gdzie występuje przekroczenie NDN 

hałasu  
c) stosowania masek przeciwpyłowych w miejscach, gdzie występuje przekroczenie NDS 

zapylenia  
d) przebywania wyłącznie w miejscu przydzielonej pracy  
e) przestrzegania zasad ruchu wewnątrzzakładowego  
f) zgłaszania wszystkich zaobserwowanych niezgodnościach zasad BHP, Ppoż. i Ochrony 

Środowiska  
g) informowania wyznaczonego przedstawiciela NORMA POLSKA sp. z o.o., Utrzymania 

Ruchu UR, Specjalistę ds. BHP lub członka kierownictwo NORMA POLSKA sp. z o.o. o 
każdym wypadku przy pracy, stwierdzeniu powstania awarii lub wycieku substancji 
chemicznych ciekłych lub stałych, olejów, środków biologicznych. 

h) Szczegółowe środki zabezpieczające wymagane przy prowadzeniu prac oraz zasady 
przekazywania i odbioru wykonanych prac należy odnotować którym dokumencie 
formularzu P-13.1-F01 „Obowiązki firm zewnętrznych wykonujących prace w Norma 
Polska”. 

i) W chwili ogłoszenia alarmu wszyscy pracownicy powinni zgłosić się w wyznaczonym i 
oznakowanym miejscu zbiórki. 

 
III. ZASADY BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA KIEROWCÓW POJAZDÓW W 

CZASIE ZAŁADUNKÓW I ROZŁADUNKÓW TOWARÓW. 
 
1. Organizacja świadcząca usługi transportowe wykonuje usługi sprawnymi technicznie 

pojazdami, posiadającymi aktualne badania techniczne. 
2. Pracownicy obsługujący środki transportu posiadają wymagane prawem kwalifikacje 

zawodowe oraz badania lekarskie dopuszczające do wykonywanej pracy. 
3. Organizacja świadcząca usługi transportowe deklaruje, iż wykonuję je zgodnie z przepisami w 

zakresie transportu drogowego. 
4. Organizacja świadcząca usługi transportowe zobowiązana jest poinformować swoich 

Kierowców, którym zleca wykonanie przewozu do przestrzegania niżej określonych zasad 
bezpiecznego postępowania w czasie załadunków i rozładunków towarów obowiązujących na 
terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. tzn. : 
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a) Kierowca zgłasza się na portierni wjazdowej w celu rejestracji i otrzymania informacji o 
dokładnym miejscu załadunku/rozładunku oraz innych szczegółowych instrukcji. 

b) Kierowca powinien posiadać: obuwie ochronne z metalowym podnoskiem, kamizelkę 
odblaskową, kask ochronny, kliny pod koła. 

c) Jeśli ładunek wymaga zabezpieczenia kierowca powinien posiadać: pasy do zabezpieczenia 
ładunku, drabinę lub podest do zakładania plandeki lub zabezpieczenia towaru, hełm 
ochronny.  

d) Kierowca zobowiązany jest do podstawienia samochodu pod wyznaczoną przez 
upoważnionego pracownika NORMA POLSKA sp. z o.o. strefę załadunku/rozładunku. 

e) Kierowca zobowiązany jest wyłączyć silnik pojazdu, założyć kamizelkę odblaskową oraz 
zabezpieczyć pojazd przed niekontrolowanym ruchem (hamulec bezpieczeństwa, kliny pod 
koła). 

f) Kierowca zobowiązany jest do opuszczenia kabiny samochodu i przebywania w miejscu 
wyznaczonym przez pracownika NORMA POLSKA sp. z o.o. nadzorującego 
załadunek/wyładunek do czasu zakończenia prac. 

g) Po zakończeniu załadunku kierowca zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru przed 
przemieszczaniem (pasy). 

h) Przed odjazdem z miejsca załadunku kierowca powinien sprawdzić ilość i stan opakowań z 
ładunkiem, prawidłowość rozmieszczenia i zabezpieczenia ładunku, usunąć kliny.  

i) Po załadunku/rozładunku kierowca potwierdza odbiór/zdanie towaru - odbiera dokumenty 
przewozowe. 

j) Kierowca zobowiązany jest do przestrzegania zasad ruchu drogowego. Na terenie zakładu 
obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. 

5. Organizacja świadcząca usługi transportowe zobowiązana jest poinformować swoich 
Kierowców, którym zleca wykonanie przewozu o czynnościach zabronionych i zakazach na 
terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. 
a) Kategorycznie zabrania się samowolnego poruszania się po halach produkcyjnych. 
b) Zabrania się czynności serwisowych i naprawczych na terenie zakładu. 
c) Zabrania się uruchamiania i sterowania urządzeniami 
d) Zabrania się wnoszenia, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających oraz 

przebywania na terenie zakładu w stanie wskazującym na ich spożycie. 
e) Zabrania się palenia papierosów poza wyznaczoną strefą.  
f) Zabrania się szkicowania, robienia zdjęć nagrywania, powielania dokumentów. 
g) Kategorycznie zabrania się zaśmiecania terenu zakładu, wylewania do gruntu lub 

składowania na gruncie substancji, które mogą go skazić lub zanieczyścić.   
6. NORMA POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontroli stanu sanitarnego oraz 

technicznego pojazdu pod względem bezpieczeństwa dla pracowników i środowiska. 
7. NORMA POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy załadunku/rozładunku oraz 

usunięcia z terenu Zakładu osób, którzy nie będą respektować obowiązujących zasad oraz 
niesprawnych pojazdów. 
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IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA 

POŻAROWEGO 
 

1. Wszystkie Firmy lub Wykonawcy prowadzący działalność lub wykonujący jakiekolwiek prace 
na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. zobowiązani są do przestrzegania postanowień 
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla: NORMA POLSKA sp. z o.o., a przede wszystkim: 
użytkowania i utrzymywania w stanie zabezpieczonym przed powstaniem pożaru budynków, 
urządzeń, placów składowych oraz terenów zielonych. 

2. Kierownicy Firm oraz Wykonawcy zobowiązani są zaznajomić z treścią ww. instrukcji swoich 
pracowników oraz potwierdzić pisemnie przyjęcie do wiadomości jej postanowień. 

3. W obiektach i na terenach do nich przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które 
mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się lub utrudnić prowadzenie działań 
ratowniczych i ewakuacji, a w szczególności: 
a) używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrożonych wybuchem oraz 

występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo lub palnych; 
b) gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych w tym odpadowych np.: palety, 

tarcica, zużyte opakowania itp. pod ścianami budynków, a szczególnie pod ścianami 
budynków posiadających otwory, w tym okienne; 

c) ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających 
ewakuację; 

d) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji; 
e) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości 

mniejszej niż 5 m. od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z 
materiałami palnymi, przy czym dopuszczalne jest wykonywanie tych czynności na 
dachach o konstrukcji i przykryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych 
pod warunkiem zastosowania odpowiednich, przeznaczonych do tego celu podgrzewaczy; 

f) użytkowania dodatkowych elektrycznych lub gazowych urządzeń ogrzewczych; 
g) wykorzystywanie uszkodzonych lub niesprawdzonych instalacji, urządzeń elektrycznych 

i gazowych; 
h) włączania do sieci jednocześnie urządzeń elektrycznych w ilości, której łączny pobór 

energii elektrycznej może wywołać przeciążenie; 
i) pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych lub gazowych nie 

przystosowanych do ciągłej eksploatacji; 
j) zastawiania dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. 

urządzeń elektrycznych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego; 
k) pozostawiania nie wyłączonego urządzenia elektrycznego lub gazowego po zakończeniu 

pracy w magazynach, pomieszczeniach produkcyjnych i innych pomieszczeniach; 
l) przechowywania w pomieszczeniach wewnątrz budynków butli napełnionych gazem 

palnym, w tym gazowych agregatów spawalniczych; 
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m) przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, 
których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub wybuch. 

4. Firmom prowadzącym działalność lub wykonującym jakiekolwiek prace na terenie NORMA 
POLSKA sp. z o.o. zabrania się dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń 
oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów poboru energii 
elektrycznej lub gazowej bez zgody właściciela. 

5. Palenie tytoniu odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych; 
6. Maszyny oraz urządzenia techniczne po zakończeniu pracy należy zabezpieczyć przed dostępem 

osób postronnych oraz pozostawić w stanie oczyszczonym z pyłu, kurzu, smarów, palnych 
odpadów produkcyjnych itp.; 

7. Przechowywanie w pomieszczeniach i na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o.: 
a) butli napełnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatów spawalniczych,  
b) płynów łatwopalnych i innych substancji niebezpiecznych pod względem pożarowym w 

ilościach nie większych aniżeli wynosi zapotrzebowanie dobowe, 
c) substancji chemicznych, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się 

lub wybuch pod warunkiem prawidłowego zabezpieczenia i stosowania szczelnych, 
oryginalnych opakowań, 

d) czyściwa do maszyn pod warunkiem zabezpieczenia w zamkniętych, niepalnych 
pojemnikach, 

e) odzieży ochronnej i roboczej, 
jest dozwolone w miejscach wyznaczonych i przekazanych w użytkowanie Firmie lub 
Wykonawcy prowadzącym działalność lub wykonującym jakiekolwiek prace na podstawie 
pisemnego porozumienia lub przekazania w użytkowanie zatwierdzonego przez 
uprawnionego przedstawiciela właściciela lub Kierownika Zakładu. 

8. Firmy lub Wykonawcy prowadzący działalność lub wykonujący jakiekolwiek prace w 
obiektach lub na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. zobowiązani są do oznakowania i 
zabezpieczenia w/w obiektów lub miejsca prowadzenia prac z podaniem nazwy firmy wraz z 
informacją o kontakcie z osobą odpowiedzialną za obiekt lub wykonywane prace. 

9. Używanie sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu (zabezpieczeniu) obiektów, urządzeń i 
terenów NORMA POLSKA sp. z o.o. do innych celów np. do zabezpieczenia prac 
spawalniczych lub ochrony mienia Firm lub Wykonawców prowadzących działalność lub 
wykonujących jakiekolwiek prace w obiektach lub na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. jest 
zabronione. 
 

V. PROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM. 
 

1. Prace nie przewidziane instrukcją technologiczną lub prowadzone poza wyznaczonym na stałe 
do tego celu miejscem, jak prace remontowo — budowlane związane z użyciem otwartego 
ognia, prowadzone wewnątrz obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach 
składowych, a także wszelkie prace remontowo — budowlane wykonywane w strefach 
zagrożonych wybuchem lub pożarem, których prowadzenie może powodować bezpośrednie 
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niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu, w tym prace spawalnicze wykonywane na terenie 
NORMA POLSKA sp. z o.o. należy prowadzić zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa 
Pożarowego dla NORMA POLSKA sp. z o.o. 

2. Prowadzący działalność lub wykonujący jakiekolwiek prace na terenie NORMA POLSKA sp. 
z o.o. jest zobowiązany przed przystąpieniem do wykonywania prac niebezpiecznych pod 
względem pożarowym zaznajomić swoich pracowników z treścią niniejszej instrukcji, oraz 
potwierdzić pisemnie przyjęcie do wiadomości jej postanowień. 

3. W szczególności osoby bezpośrednio nadzorujące i wykonujące prace niebezpieczne pod 
względem pożarowym winny być przeszkolone w zakresie: 
a) prowadzenia tych prac zgodnie z zasadami zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod 

względem pożarowym w sprzęt gaśniczy 
b) obowiązku przeprowadzania kontroli po zakończeniu prac; 

4. Prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym powinno odbywać się na 
podstawie pisemnego zezwolenia formularz P-13.1-F11”Protokół zabezpieczenia pożarowego 
prac spawalniczych” 

5. Pracownicy Firm lub Wykonawcy prowadzący działalność lub wykonujący jakiekolwiek prace 
na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. w tym prace zlecone zobowiązani są ponadto znać: 
a) Zasady postępowania w razie pożaru oraz po jego zakończeniu; - Zasady gaszenia urządzeń 

elektrycznych; 
b) Zasady postępowania przy gaszeniu człowieka; - Wyjścia ewakuacyjne ze stanowiska pracy 

oraz pomieszczeń; 
c) Zasady bezpiecznego magazynowania i użytkowania butli gazowych i agregatów 

spawalniczych. 
6. Każda Firma lub Wykonawca prowadzący działalność lub wykonujący jakiekolwiek prace na 

terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. mają obowiązek przestrzegania poza ww. postanowieniami 
ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego określonych przepisami ogólnymi. 
 

VI. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. 
 
1. Wykonawca może magazynować na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. niezbędne materiały 

do wykonania prac, tylko w miejscach wyznaczonych z Przedstawicielem NORMA POLSKA 
sp. z o.o. (Kierownikiem Działu Zakupów / Kierownikiem UR lub upoważnioną przez nich 
osobą) 

2. Wykonawca nie może wwozić na teren NORMA POLSKA sp. z o.o. bez konsultacji z osobą 
odpowiedzialną za nadzorowanie wykonania usługi jakichkolwiek materiałów lub substancji 
mogących zanieczyszczać wodę, glebę lub powietrze atmosferyczne. 

3. Wszystkie wwożone na teren NORMA POLSKA sp. z o.o. oraz użytkowane podczas 
świadczenia usług materiały, substancje niezbędne do wykonywania prac, należy tak 
zabezpieczyć, aby uniemożliwić im zanieczyszczanie wody, gleby lub powietrza 
atmosferycznego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek neutralizacji i zbierania tych środków 
w przypadku ich rozsypania, wycieku czy rozprzestrzeniania się. 
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4. Wykonawcy nie wolno na terenie NORMA POLSKA sp. z o.o. oraz w miejscu prowadzenia 
robót spalać jakichkolwiek substancji, przedmiotów, odpadów, itp. 

5. Wykonawcy nie wolno podczas realizacji prac na rzecz NORMA POLSKA sp. z o.o. wylewać 
jakichkolwiek żrących, trujących oraz innych niebezpiecznych substancji, płynów do gleby. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
związanymi z gospodarką odpadami, w tym niebezpiecznymi (m.in. posiadanie wymaganych 
prawem decyzji). 

7. Posiadaczem wytworzonych w wyniku świadczenia usług na rzecz NORMA POLSKA sp. z o.o. 
odpadów jest Wykonawca i zobowiązany jest on do gospodarowania odpadami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Przechowywanie odpadów wytworzonych w czasie realizacji zadań przez Wykonawcę powinno 
odbywać się w sposób zorganizowany, z zachowaniem zasad segregacji odpadów, w 
wydzielonym i oznaczonym miejscu zabezpieczonym w sposób adekwatny do rodzaju 
odpadów. 

9. Wykonawca podczas realizacji prac, w trakcie których powstają emisje hałasu do otoczenia jest 
zobowiązany do postępowania zgodnie z przepisami prawa. 

10. Jeżeli podczas realizacji prac przez wykonawcę zostaną stwierdzone przekroczenia hałasu osoba 
odpowiedzialna za nadzorowanie wykonania usługi ma obowiązek wstrzymania robót i podjęcia 
stosownych działań korygujących. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do możliwej minimalizacji użycia substancji niebezpiecznych oraz 
do właściwego ich stosowania i postępowania z odpadami zgodnie z przepisami prawa. 

12. W przypadku, gdy realizacja prac wiązać się będzie z wykorzystaniem substancji 
niebezpiecznych Wykonawca musi dostarczyć Przedstawicielowi NORMA POLSKA sp. z o.o.: 
a) Instrukcje postępowania na wypadek uszkodzenia opakowania i uwolnienia się materiałów 

niebezpiecznych w tym sposób zabezpieczenia miejsca zdarzenia,  
b) Sposób postępowania ze zużytymi materiałami niebezpiecznymi (odpadami) zgodnie z 

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. 
13. Wykonawca powinien organizować proces magazynowania tak, aby zapobiegać 

zanieczyszczeniom powietrza, gleby czy wody. 
 

VII. ZAPOBIEGANIE SZKODOM W ŚRODOWISKU I ICH NAPRAWA. 
 

1. W przypadku stwarzania ryzyka wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku 
Wykonawca podejmuje działania zapobiegawcze. 

2. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca niezwłocznie informuje o 
zdarzeniu przedstawiciela Zakładu oraz podejmuje działania w celu ograniczenia szkody w 
środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub 
dalszemu osłabianiu funkcji elementów przyrodniczych oraz działania naprawcze. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zaistniałą szkodę, działania 
zapobiegawcze lub naprawcze zgodne z przepisami prawa. 


