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CEL OPRACOWANIA INSTRUKCJI 

Celem opracowania instrukcji jest opisanie zasad i trybu postępowania w zakresie wywierania wpływu na 
środowisko przez Dostawców oraz stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez Dostawcę towarów i 
usług, zwanego w dalszej części instrukcji Dostawcą, podczas realizacji zadań na rzecz Przedsiębiorstwa 
Budowy Szybów S.A. na terenie Spółki lub na terenie jej działalności. 

Stosowanie zaleceń Instrukcji ma umożliwić dostawcom działanie zgodne z obowiązującym w Przedsiębiorstwie 
Budowy Szybów S.A. Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, 
Środowiskiem i Jakością w Spawalnictwie. 

PRZEDMIOT INSTRUKCJI 

Przedmiotem Instrukcji są zasady postępowania wszystkich dostawców działających na zlecenie lub w imieniu 
Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. przy realizacji zadań na terenie Spółki lub na terenie jej działalności. 

 

ZAKRES INSTRUKCJI 

Instrukcja obejmuje swoim zakresem określenie odpowiedzialności Dostawcy za realizację zadań zgodnie 
z wymogami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Instrukcja zawiera podstawowe informacje 
dotyczące prawidłowego sposobu realizacji usługi. W przypadku konieczności uszczegółowienia zasad 
postępowania dla realizacji konkretnego zadania, przed rozpoczęciem prac zostanie opracowana odrębna 
instrukcja lub inna dokumentacja szczegółowa obejmująca stwierdzone aspekty środowiskowe i wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

OPIS POSTĘPOWANIA  

Możliwość zapoznania się Dostawcy z treścią niniejszej instrukcji zapewnią służby Przedsiębiorstwa Budowy 
Szybów SA odpowiedzialne za wybór Dostawcy. Przekazanie treści niniejszej instrukcji następuje przed 
podpisaniem umowy lub przed przyjęciem zlecenia przez Dostawcę.   

Wyznaczony Pracownik - Koordynator ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego udostępni Dostawcy 
niezbędne dokumenty systemowe obowiązujące w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów SA. 

Wyznaczony Pracownik - Koordynator ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy udostępni 
Dostawcy niezbędne dokumenty systemowe obowiązujące w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów SA. dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracownicy Dostawcy realizujący zadanie przed rozpoczęciem pracy muszą  być zapoznani z postanowieniami 
niniejszej instrukcji. Upoważniony przedstawiciel Dostawcy przed przystąpieniem do pracy przekazuje 
wyznaczonemu w umowie/zleceniu przedstawicielowi Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA podpisany druk 
„Oświadczenie Dostawcy” zgodnie z załączonym do instrukcji wzorem. 
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Przed przystąpieniem do realizacji umowy/zlecenia Dostawca zobowiązany jest do przedłożenia 
przedstawicielowi Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA stosowne uprawnienia pracowników oraz inne 
dokumenty jeśli są wymagane obowiązującymi przepisami i uregulowaniami. 

Przed przystąpieniem do realizacji umowy/zlecenia Dostawca zobowiązany jest do przedłożenia 
przedstawicielowi Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA kopii aktualnych pozwoleń, decyzji, programów 
wydanych przez stosowny organ administracji w zakresie gospodarowania wytwarzanymi w trakcie wykonywania 
usług odpadami, a także pozwoleń na wprowadzenie gazów i pyłów do atmosfery (jeżeli mają zastosowanie). 
W przypadku uzasadnionego braku tych dokumentów. Dostawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie 
o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach. 

Pracownicy dostawcy powinni być wyposażeni w identyfikatory a ich urządzenia i narzędzia powinny być 
oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA ma prawo przeprowadzić audit Dostawcy w miejscu świadczenia usług, 
wydać pracownikom Dostawcy stosowne wiążące zalecenia w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

W przypadku zidentyfikowania przez pracownika Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. nieprzestrzegania 
zasad ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy przez Dostawcę, pracownik może zwrócić uwagę 
Dostawcy i zobowiązany jest zgłosić tę informację do Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego 
lub Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieny Pracy. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów  
może sformułować ww. uwagi na piśmie i przekazać je Dostawcy. Brak reakcji Dostawcy na zwróconą uwagę 
może skutkować zerwaniem umowy z Dostawcą lub zaniechaniem przyszłej współpracy. 

INFORMACJA DLA DOSTAWCÓW  

 

Pracownicy Dostawcy powinni znać i stosować obowiązujące przepisy prawne i uregulowania w zakresie 
niezbędnym do realizowania zadań. 
 
Pracownicy Dostawcy powinni zapoznać się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz niezbędnymi 
dokumentami systemowymi obowiązującymi w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów SA dotyczącymi ochrony 
środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Przed przystąpieniem do pracy kierownik komórki organizacyjnej/ kierownik oddziału Przedsiębiorstwa Budowy 
Szybów SA poinformuje pracowników Dostawcy o występujących w miejscu realizacji zadań: 
 

• wymogach ochrony środowiska w tym znaczących aspektach środowiskowych ujętych w wykazie 
aspektów środowiskowych oraz ich wpływie na środowisko oraz korzyściach wynikających 
z ograniczenia ich oddziaływania. 

• wymogach bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zagrożeniach, środkach zapobiegawczych 
i ochronnych ujętych w wykazie potencjalnych awarii/możliwych sytuacji niebezpiecznych mających 
wpływ na BHP i środowisko. 

• sposobie i trybie powiadamiania i  informowania. 
 
Pracownicy Dostawcy powinni potwierdzić zapoznanie i ściśle stosować się do przedstawionych wymagań. 

Warunki korzystania z mediów energetycznych, wodnych i innych. 

Zabrania się Dostawcy samowolnego poboru mediów, bez uprzedniego uzgodnienia z przedstawicielem 
Przedsiębiorstwem Budowy Szybów S.A. 

Warunki udostępnienia i poboru mediów zostaną określone odrębnie. 
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Sposób składowania, przechowywania magazynowania materiałów i urządzeń. 

1. Dostawca może składować, magazynować  i przechowywać na terenie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów 
S.A. lub na terenie robót prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. niezbędne materiały, 
urządzenia potrzebne do wykonania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osobą 
odpowiedzialną za nadzorowanie wykonania usługi z ramienia Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. 

2. Dostawcy nie wolno dostarczać na teren Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. lub na teren robót 
prowadzonych przez  Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. bez uzgodnienia z przedstawicielem 
Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA odpowiedzialnym za nadzorowanie wykonania usługi jakichkolwiek 
materiałów lub substancji, mogących zanieczyścić wodę, glebę lub powietrze atmosferyczne. 

3. Wszystkie dostarczane na teren Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. lub na teren robót prowadzonych 
przez  Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. oraz użytkowane podczas świadczenia usług materiały, 
substancje niezbędne do wykonania prac, należy tak zabezpieczyć, aby uniemożliwić im zanieczyszczenie 
wody, gleby lub powietrza atmosferycznego. 

4. Dostawca powinien mieć na wyposażeniu: środki neutralizujące ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, 
pojemniki, do których byłyby one zbierane oraz środki ograniczające ich rozprzestrzenianie się. 

5. Dostawcy nie wolno na terenie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. lub na terenie robót prowadzonych 
przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. spalać jakichkolwiek substancji, przedmiotów, odpadów, itp.               

6. Dostawcy nie wolno podczas realizacji zadań na rzecz Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. wylewać 
jakichkolwiek żrących, trujących oraz innych niebezpiecznych substancji, płynów do kanalizacji i do gleby 
(w tym górotworu). 

Sposób postępowania z odpadami. 
 

1. Wytwórcą i posiadaczem powstałych w wyniku świadczenia usługi na rzecz Przedsiębiorstwa Budowy 
Szybów S.A. odpadów jest Dostawca, chyba że umowa/zlecenie postanowi inaczej  i zobowiązany jest on do 
gospodarowania odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Dostawca odpowiada za zabrudzenia, zanieczyszczenia, emisję spalin wynikające z ruchu pojazdów 
samochodowych będących w dyspozycji Dostawcy na terenie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA lub na 
terenie robót prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA. 

3. Przed przekazaniem odpadów należy odpady zabezpieczyć w taki sposób, aby nie powodowały m.in. wtórnej 
emisji do powietrza atmosferycznego lub innego zanieczyszczenia środowiska. 

Sposób postępowania przy pracach związanych z emisją hałasu 
 

Dostawca podczas realizacji prac, w trakcie których powstaje emisja hałasu jest zobowiązany do postępowania 
zgodnie z przepisami prawa, normami technicznymi lub uregulowaniami lokalnymi. 
 

Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy: 
 

Dostawca zobowiązany jest do: 

• Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i uregulowań lokalnych dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz ochrony przeciw pożarowej; 

• Szkolenia pracowników w ww. zakresie; 
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• Przedstawienia Przedsiębiorstwu Budowy Szybów SA wymaganych dokumentów potwierdzających 

posiadane kwalifikacje, uprawnienia, certyfikaty, itp. 

• Stosowania i wyposażania swoich pracowników w odpowiednie środki ochrony; 

• Rejestrowania zaistniałych wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie 

wypadkowych i przekazywania tych informacji Przedsiębiorstwu Budowy Szybów SA. 

 

Sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii zagrożenia środowiska lub wystąpienia 
wypadku przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego oraz choroby zawodowej w trakcie 
wykonywania prac: 
 

Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności, wystąpi awaria, zagrożenie pożarowe, 
zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza atmosferycznego i dojdzie do zagrożenia środowiska, należy 
postępować według niżej podanych zasad. 

1. Każdy pracownik Dostawcy powinien podjąć wszelkie bezpieczne i możliwe działania zaradcze w przypadku 
wystąpienia awarii, zagrożenia pożarowego lub innego zdarzenia mogącego mieć negatywny  wpływ na 
środowisko. 

2. W przypadku wycieku substancji, mogącej spowodować zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby (w tym 
górotworu), należy ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się substancji przez zastosowanie dostępnych 
środków technicznych. 

3. Wyciek (w zależności od rodzaju substancji, płynu) należy zasypać sorbentem lub środkiem neutralizującym. 
Po wchłonięciu należy go zabezpieczyć oraz przekazać do utylizacji lub odzysku. 

4. Jeżeli podczas realizacji prac przez Dostawcę stwierdzone zostaną przekroczenia norm hałasu osoba 
odpowiedzialna za nadzorowanie wykonywania prac ma obowiązek wstrzymania robót i podjęcia stosownych 
działań korygujących 

5. O wystąpieniu wszystkich zdarzeń, zakłóceń, awarii, itp., które mogą powodować zagrożenia środowiska 
należy natychmiast powiadomić osobę odpowiedzialną za nadzorowanie wykonywanej usługi z ramienia 
Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. 

 

Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności, wystąpi awaria, zagrożenie pożarowe, wypadek przy 
pracy, zdarzenie potencjalnie wypadkowe bądź zdiagnozowana będzie choroba zawodowa na terenie 
Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. lub na terenie robót prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Budowy 
Szybów S.A. , należy postępować według niżej podanych zasad: 

1. Każdy pracownik Dostawcy powinien podjąć wszelkie bezpieczne i możliwe działania zaradcze 
ograniczające negatywne skutki zaistniałego zdarzenia. 

2. O wystąpieniu wszystkich awarii, zagrożeń pożarowych, wypadkach przy pracy, zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych, należy natychmiast powiadomić osobę odpowiedzialną za nadzorowanie wykonywanej usługi 
z ramienia Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. 

3. Dostawca zobowiązany jest do przekazania Koordynatorowi ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
i Higieną Pracy wyznaczonemu przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. udokumentowanej informacji 
o zaistniałej awarii, zagrożeniu pożarowym, wypadkach przy pracy, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych 
bądź chorobie zawodowej. 
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OŚWIADCZENIE  
 

 

W imieniu………………………..…………………….. realizującego przedmiot umowy nr………………………………………..….. 
 
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 
 
- przestrzegania postanowień instrukcji dla dostawców zewnętrznych Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA, 
 
- zapoznania pracowników i podwykonawców realizujących przedmiotową umowę z Instrukcją dla Dostawców zewnętrznych 
Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA i egzekwowania przestrzegania postanowień w niej zawartych. 
 

 

 

 

 

 

 

   ____________________    ______________________          

_______________________ 

    Data                   Miejsce                 Podpis  
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DANE KONTAKTOWE 

Informacja o osobie odpowiedzialnej za wykonywanie usługi, osobie Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny 
pracy/ Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego/ Koordynatora ds. Systemu Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy z ramienia Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. oraz jej dane kontaktowe będą każdorazowo 
przekazywane Dostawcy przy umowie lub zleceniu dotyczącym dostawy towarów i usług. 
 
Przy zawieraniu umowy lub przyjmowaniu zlecenia Dostawca zobowiązany jest do przekazania informacji 
o danych kontaktowych osób odpowiedzialnych z jego ramienia za prawidłową realizację zadań w tym także 
w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.   
  
 
 
 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW SA DOSTAWCA 

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA Nazwa Dostawcy 

ul. Hutnicza 5-9, 42-600 Tarnowskie Góry Adres dostawcy 

Tel: +48 32 736 50 00; Fax: +48 32 736 50 01 Numer telefonu dostawcy  

e-mail: pbsz@jswpbsz.pl Adres e-mail dostawcy 

Koordynator ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego 
[Imię i Nazwisko] 

Odpowiednik u Dostawcy 
[Imię i Nazwisko] 

Tel.: Tel.: 

e-mail:  e-mail:  

Koordynatora ds. Systemu Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy [Imię i Nazwisko] 

Odpowiednik u Dostawcy 
[Imię i Nazwisko] 

Tel.: Tel.: 

e-mail:  e-mail:  
Kierownik komórki organizacyjnej  
[Imię i Nazwisko] 

Odpowiednik u Dostawcy 
[Imię i Nazwisko] 

Tel.: Tel.: 

e-mail:  e-mail:  
Kierownik oddziału 
[Imię i Nazwisko] 

Odpowiednik u Dostawcy 
[Imię i Nazwisko] 

Tel.: Tel.: 

e-mail:  e-mail:  
Przedstawiciel odpowiedzialny za realizację umowy 
[Imię i Nazwisko] 

Odpowiednik u Dostawcy 
[Imię i Nazwisko] 

Tel.: Tel.: 

e-mail:  e-mail:  
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