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  Zał�cznik nr 1 do IS-0-07/IB-0-07 

Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców 
w zakresie BHP i ochrony �rodowiska 

1. Osoba upowa�niona z firmy zewn�trznej potwierdza poni�ej fakt posiadania przez 
    pracowników wyznaczonych do wykonania prac na terenie TELE-FONIKA Kable S.A.: 

- aktualnych bada� okresowych 
- aktualnych szkole� okresowych BHP 
- oraz innych uprawnie� obligatoryjnych niezb�dnych do wykonywania danych prac. 

2. Osoba upowa�niona z firmy zewn�trznej potwierdza poni�ej fakt posiadania atestów, 
    legalizacji na narz�dzia i urz�dzenia wykorzystywane do prac na terenie TELEFONIKA
    Kable. 
3. Osoba upowa�niona z firmy zewn�trznej potwierdza poni�ej fakt zapoznania 
    pracowników wyznaczonych do wykonania prac na terenie TELE-FONIKA Kable S.A., 
    z „Zintegrowan� Polityk� Jako�ci, �rodowiska i BHP TELE-FONIKI Kable S.A.” 
4. Przed rozpocz�ciem prac na terenie TELE-FONIKA Kable S.A. niezb�dne jest 
    odbycie przeszkolenia z zakresu BHP i ppo�, przeprowadzanego przez Słu�b� BHP z 
    danego zakładu TELE-FONIKA Kable S.A. Upowa�niony przedstawiciel firmy 
    zewn�trznej zobowi�zany jest uzgodni� z przedstawicielem zlecaj�cego termin 
    takiego szkolenia. 
5. Przed wej�ciem pracowników firmy zewn�trznej na teren TELE-FONIKA Kable S.A., 
    osoba upowa�niona z ramienia tej firmy sporz�dza imienn� list� pracowników 
    kierowanych do prac w TELE-FONIKA Kable S.A. wraz ze wskazaniem numeru 
    dowodu osobistego/to�samo�ci. Lista imienna jest aktualizowana przez 
    Wykonawc�/Podwykonawc� w przypadku zmiany pracowników. Lista przekazywana
    jest osobie z TF Kable S.A. wyznaczonej do kontaktu. 
6. Ka�dy pracownik Wykonawcy/Podwykonawcy musi posiada� widoczne, 
    identyfikuj�ce go oznakowanie firmowe oraz ma obowi�zek posiadania przy sobie 
    dokumentu to�samo�ci. 
7. Firma zewn�trzna wyposa�a swoich pracowników w ubrania robocze oraz �rodki 
    ochrony indywidualnej stosownie do wykonywanych prac i zgodnie z zasadami 
    obowi�zuj�cymi na terenie danego zakładu (zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi ze 
    Specjalist� BHP TELE-FONIKA Kable S.A.) 
8. Teren (miejsce), na którym Wykonawca/Podwykonawca prowadzi prace, musi by�
    odpowiednio zabezpieczony przed dost�pem osób postronnych (wyznaczenie strefy 
    bezpiecze�stwa, wygrodzenie, oznakowanie, zmiany w organizacji ruchu drogowego 
    lub pieszego, ew. o�wietlenie miejsc niebezpiecznych, ustawienie tablicy 
    informacyjnej budowy itp.) po wcze�niejszym uzgodnieniu z uprawnionymi 
    przedstawicielami Zamawiaj�cego. 
9. Wykonawca/Podwykonawca, która prowadzi prace, musi zapewni� dla swoich 
    pracowników pomieszczenia i urz�dzenia higieniczno-sanitarne, zgodnie 
    z obowi�zuj�cymi przepisami lub uzgodni� warunki korzystania z pomieszcze� i 
    urz�dze� higieniczno-sanitarnych danego zakładu z kierownikami poszczególnych 
    Działów/Wydziałów. 
10. Wszystkie wwo�one na teren TELE-FONIKA Kable S.A . oraz u�ytkowane podczas 
    �wiadczenia usług materiały, substancje niezb�dne do wykonania prac, nale�y tak 
    zabezpieczy�, aby uniemo�liwi� zanieczyszczenie gleby, wody lub powietrza 
    atmosferycznego. 
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11. Wykonawca/Podwykonawca potwierdza, �e ponosi całkowit� odpowiedzialno�� za 
    post�powanie z wytworzonymi odpadami w sposób zapewniaj�cy ochron� zdrowia i 
    �ycia ludzi oraz ochron� �rodowiska i zgodnie z zapisami ustawy o odpadach. 
12. Wszystkie odpady wytworzone na terenie TELE-FONIKA Kable S.A. powinny by�
    zbierane selektywnie, zabezpieczone w sposób uniemo�liwiaj�cy wtórn� emisj� do 
    powietrza, ska�enie gleby lub inne zanieczyszczenie �rodowiska oraz (o ile umowa 
    lub kontrakt nie stanowi� inaczej) powinny zosta� usuni�te z terenu zakładu i 
    zagospodarowane przez podwykonawc� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
    prawa. Odpady pozostawione na terenie nale��cym do TELE-FONIKA KABLE S.A. 
    zostan� poddane utylizacji na koszt wykonawcy/podwykonawcy. 
    Kontrol� w tym zakresie na terenie przekazanym Wykonawcy/Podwykonawcy 
    dokonuje Główny Specjalista ds. Ochrony �rodowiska. 
13. Zabrania si� spalania odpadów i innych materiałów oraz wlewania jakichkolwiek 
    substancji chemicznych do kanalizacji i do gleby. 
14. Wykonawca/Podwykonawca zobowi�zany jest posiada� na wyposa�eniu: 
    - sorbenty i inne �rodki neutralizuj�ce ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, a tak�e 
    materiały ograniczaj�ce ich rozprzestrzenianie si�, 
    - pojemniki, do których byłyby one zbierane. 
15. Je�eli pomimo zachowania wszystkich �rodków ostro�no�ci, wyst�pi ewentualne 
    zanieczyszczenie wody, gleby i doszło do zagro�enia �rodowiska, wówczas 
    wykonawca zobowi�zany jest post�powa� według ni�ej podanych zasad : 
    - w przypadku wycieku substancji mog�cej spowodowa� zanieczyszczenie gleby, 
    nale�y ograniczy� jej mo�liwo�� rozprzestrzeniania si� przez zastosowanie 
    dost�pnych �rodków (np. sorbentów), 
    - zanieczyszczony sorbent nale�y zebra� do oznakowanego pojemnika oraz 
    przekaza� firmie unieszkodliwiaj�cej odpady 
16. O wyst�pieniu wszystkich zakłóce�, awarii, itp. nale�y powiadomi� osob� wyznaczon�
    do kontaktu z Wykonawc�/Podwykonawc� lub Kierownika zmiany zakładu 
17. W sytuacji wyst�pienia wypadku przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego 
    podczas pracy na terenie TELE-FONIKA Kable S.A. Wykonawca/Podwykonawca jest 
    zobowi�zany niezwłocznie poinformowa� Słu�b� BHP oraz osob� wyznaczon� do 
    kontaktu lub Kierownika zmiany zakładu o zaistniałym zdarzeniu. 
    Wykonawca/Podwykonawca ustala okoliczno�ci i przyczyny wypadku przy pracy 
    oraz zdarze� potencjalnie wypadkowych, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz 
    informuje bezzwłocznie o ustaleniach Słu�b� BHP TELE-FONIKA Kable S.A. 
18. Słu�ba BHP TELE-FONIKA Kable S.A . ma prawo kontrolowa� miejsca �wiadczenia 
    usług przez Wykonawc�/Podwykonawc� i wydawa� zalecenia w przedmiotowym 
    zakresie. 
19. W przypadku prowadzenia przez Wykonawc�/Podwykonawc� prac niezgodnie 
    z obowi�zuj�cymi wymaganiami prawnymi i/lub zasadami obowi�zuj�cymi w 
    TELEFONIKA 
    Kable S.A., upowa�nieni Przedstawiciele /Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
    Słu�ba BHP maj� prawo przerwa� wykonywanie prac z przyczyn le��cych po stronie 
    Wykonawcy/Podwykonawcy. 
20. Zdarzenia zwi�zane z naruszaniem przepisów i zasad bhp, ppo�., ochrony mienia na 
    terenie TELE-FONIKA Kable S.A. b�d� skutkowały nast�puj�cymi sankcjami, o 
    które TELE-FONIKA Kable S.A ma prawo wnioskowa� do Wykonawcy/ 
    Podwykonawcy: 
    a) przerwanie pracy do momentu usuni�cia nieprawidłowo�ci, 
    b) wydalenie w danym dniu poza teren TELE-FONIKA Kable S.A. całej brygady, 
    c) czasowy (maksymalnie 1 rok) zakaz wst�pu na teren TELE-FONIKA Kable S.A., 
    d) kary finansowe w wysoko�ci od 50 zł do 1000 zł, w szczególno�ci za: 

niestosowanie �rodków ochronny indywidualnej, niewła�ciw� organizacj� pracy, 
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nietrzymanie porz�dku pracy w tym niewła�ciwe składowanie i post�powanie z 
materiałami i odpadami niebezpiecznymi, nieprzestrzeganie przepisów ppo�, 
niewła�ciwe zachowanie. 

    e) kary finansowe w wysoko�ci 3.000 zł z tytułu ka�dego ujawnionego przypadku 
    przebywania pracownika Wykonawcy/Podwykonawcy pod wpływem alkoholu czy 
    innych �rodków psychoaktywnych lub ich spo�ywania na terenie TELE-FONIKA 
    Kable S.A., oraz bezterminowy zakaz wst�pu na teren TELE-FONIKA Kable S.A. 
    pracownika, który przebywał pod wpływem alkoholu lub wy�ej wymienionych 
    substancji oraz przekazaniem pracownika policji. 
21. Wykonawca ponosi pełn� odpowiedzialno�� za realizacj� w/w postanowie� przez 
    swoich podwykonawców. 
22. Wykonawca/podwykonawca przedło�y kopie dokumentów wymienionych w pkt. 1i 2 
    na ��danie TELEFONIKA Kable S.A. 
23. Podpisanie niniejszego dokumentu zobowi�zuje Wykonawc�/Podwykonawc� do 
    zachowania najwi�kszej staranno�ci przy realizacji przedmiotu umowy/zlecenia 
    zmierzaj�cej do maksymalizacji bezpiecze�stwa pracy i minimalizacji negatywnego 
    oddziaływania na �rodowisko. 
24. Dane kontaktowe: 

    Zleceniodawca 
    Przedstawiciel zleceniodawcy ………………………………………………………………. 

    Przedstawiciel Zakładu (Kierownik Wydziału, Mistrz) …………………………………….. 

    Słu�ba BHP……………………………………………………………………………………. 

    Specjalista ds. Ochrony �rodowiska………………………………………………………… 

    Zleceniobiorca 

    Przedstawiciel Wykonawcy…………………………………………………………………… 

    Strona 4 / 4 

    Niniejszym potwierdzam, �e zapoznałem si� z powy�szymi wymaganiami 

    w zakresie BHP oraz ochrony �rodowiska i o�wiadczam, �e 

    Firma………………………….……………………………. w trakcie prac 

    wykonywanych na terenie TELE-FONIKA Kable S.A. b�dzie przestrzega� tych 

    wymaga�. 

……..………………     ………...……………………………………. 
Miejscowo��, data      Podpis upowa�nionego przedstawiciela 

Wykonawcy/Podwykonawcy�

�
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Zał�cznik nr 5 do IS-0-07/IB-0-07 

Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców 
w zakresie zarz�dzania relacjami z pracownikami 

1. Wykonawca/Podwykonawca deklaruje, �e: 

• przestrzega przepisów dotycz�cych pracy i zatrudnienia (w tym prawa dot. 
   wynagrodze�, godzin pracy, nadgodzin oraz innych �wiadcze�, np. zwolnie�
   chorobowych, urlopów), a tak�e ochrony danych osobowych swoich pracowników; 

• przestrzega przepisów dotycz�cych zatrudniania nieletnich; 

• nie wykorzystuje pracowników przymusowych, pracy niewolniczej, ofiar handlu 
   lud�mi; 

• jednakowo traktuje pracowników bez wzgl�du na kolor skóry, ras�, narodowo��, 
   pochodzenie, niepełnosprawno��, orientacj� seksualn�, przekonania, płe�, wiek, 
   przynale�no�� do zwi�zków, stan cywilny czy rodzinny (niezwi�zane z wymogami 
   danego stanowiska); a zasada ta obowi�zuje przy rekrutacji, zatrudnianiu, 
   szkoleniu, awansie i innych warunkach zatrudnienia; 

• traktuje pracowników z szacunkiem i chroni prawa człowieka; 

• nie toleruje niedopuszczalnego traktowania pracowników, np. zn�cania si�, 
   molestowania, zastraszania, dyskryminacji, przymusu, gro�by, obelgi, wyzysku; 
   podejmuje działania zapobiegaj�ce takim przypadkom; 

• nie zniech�ca pracowników do wybierania swoich przedstawicieli, tworzenia lub 
   zapisywania si� do dowolnie przez nich wybranych organizacji pracowniczych; nie 
   dyskryminuje pracowników b�d�cych przedstawicielami lub którzy zamierzaj�
   zosta� członkami takich organizacji; 

• w przypadku zapewniania pracownikom zakwaterowania, mieszkania powinny by�
   bezpieczne i spełnia� podstawowe potrzeby pracowników. 

2. Wykonawca/Podwykonawca zapewni w ramach swojej działalno�ci mechanizm zgłaszania 
    skarg przez swoich pracowników, umo�liwiaj�cy zgłaszanie zastrze�e� dotycz�cych     
    miejsca pracy. 

Mechanizm ten powinien obejmowa�: 
- informowanie pracowników o systemie składania skarg podczas ich zatrudniania, 
- procedur� rozpatrywania skarg i przekazywania informacji zwrotnej dotycz�cej 
skargi, 
- rozpatrywanie skarg składanych anonimowo, 
- zapewnienie, �e składaj�cy skarg� nie spotka si� z �adn� form� prze�ladowa�. 

3. Wykonawca ponosi pełn� odpowiedzialno�� za realizacj� w/w postanowie� przez swoich 
podwykonawców. 

Niniejszym potwierdzam, �e zapoznałem si� z powy�szymi wymaganiami w zakresie 

zarz�dzania relacjami z pracownikami i o�wiadczam, �e 

Firma………………………….…………………………………… przestrzega tych wymaga�. 

……..………………           ……………..……………………………………. 
Miejscowo��, data      Podpis upowa�nionego przedstawiciela 

Wykonawcy/Podwykonawcy�


