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Zasady bezpieczeństwa wykonywanej pracy 

 

1. Przed wejściem na teren BALTIC HUB i podjęciem prac, pracownicy wykonawcy oraz ich 

podwykonawcy przechodzą szkolenie online z zakresu bezpieczeństwa w BALTIC HUB, 

obejmujące ogólne zasady bezpieczeństwa, procedury ewakuacji i standardy bezpiecznej 

pracy. Szkolenie jest w formie instruktażu online (zlecający przesyła link do szkolenia 

online).  

2. Wszyscy pracownicy wykonawcy oraz podwykonawców wchodząc na teren BALTIC HUB 

zawsze muszą posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem oraz certyfikat ze szko-

lenia online (może być w formie elektronicznej). Niedostarczenie wszystkich wymaganych 

przez BALTIC HUB dokumentów może skutkować niedopuszczeniem do pracy.  

3. Wykonawcy oraz jego podwykonawcy mają obowiązek przestrzegać przepisów BHP oraz 

zasad wynikających z procedur BALTIC HUB. 

4. Każdorazowo przyjęcie zlecenia / podpisanie umowy przez wykonawcę jest jednoznaczne 

z oświadczeniem, iż wszyscy jego pracownicy posiadają ważne szkolenia BHP, badania le-

karskie oraz uprawnienia i świadectwa kwalifikacyjne, znają zagrożenia występujące podczas 

ich pracy oraz są zapoznani z Kartami Oceny Ryzyka Zawodowego. 

5. Zleceniodawca może zażądać Karty Oceny Ryzyka dla zakresu prac wykonywanych na tere-

nie terminalu. 

6. Wykonawca i wszyscy jego podwykonawcy mają obowiązek posiadać wykaz podstawowych 

maszyn, sprzętów, substancji wwożonych na teren BALTIC HUB. Na wniosek BALTIC 

HUB wykonawca i / lub ma obowiązek okazać właściwą dokumentację UDT/TDT stosowa-

nych maszyn oraz kart charakterystyk substancji. 

7. W przypadku braku całości lub części wymaganych dokumentów, BALTIC HUB ma prawo 

nałożyć zakaz wykonywanej pracy do czasu przedłożenia wymaganej dokumentacji. 

8. W przypadku prac wykonywanych przez pracowników dwóch lub więcej pracodawców na 

wspólnym obszarze (za jeden obszar rozumie się obszar niewygrodzony, na który możliwe 

jest wtargnięcie osób trzecich) należy wyznaczyć Koordynatora ds. BHP, który to musi być 

wyznaczony w porozumieniu z Komórką BHP BALTIC HUB przed rozpoczęciem robót, na 

podstawie umowy lub „Porozumienia o współpracy” będącego jej załącznikiem. Koordynator 

ds. BHP będzie osobiście sprawować nadzór w miejscu wykonywania prac, nad przestrzega-

niem przepisów oraz zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy. Wyzna-

czenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia pracow-

nikom bezpieczeństwa i higieny pracy i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.  

W każdym innym przypadku prace wykonawcy będą nadzorowane przez Zlecającego oraz 

przez wyznaczonych pracowników BALTIC HUB. 

9. Pracownik BALTIC HUB zlecający wykonanie prac przekazuje pozwolenie na pracę kieru-

jącemu pracownikami wykonawcy. Część SEKCJA A jest wypełniana przez zlecającego 

prace, SEKCJA B wypełniana jest przez wykonawcę. Wykonawca powinien mieć pozwolenie 

na prace przy sobie podczas wykonywania prac. Pozwolenie na pracę wydawane jest na jeden 

zakres prac np. wymiana kostki brukowej. Gdy zakres prac ulegnie zmianie wówczas wyma-

gane będzie nowe pozwolenie na prace. 

10. W przypadku prac prowadzonych przez dział utrzymania ruchu (DUR) pozwolenie na prace 

zastąpione zostaje zleceniem w systemie MAXIMO. Gdy prace nie są nadzorowane i wyko-

nawca pozostaje bez nadzoru, wówczas wydruk z systemu jest wymagany i trzymany przez 

wykonawcę do czasu zakończenia pracy. 
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11. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożaro-

wym należy stosować się do wymogów przepisów oraz zasad BALTIC HUB. Szczegółowe 

wymagania znajdują się w Przewodniku Bezpieczeństwa. Prace te zawsze prowadzone są  

w oparciu o pisemne pozwolenia. 

12. Podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych należy wypełnić wymagane pi-

semne pozwolenia oraz wypełnić kartę oceny ryzyka (odrębne ustalenia ze Zlecającym). 

13. Brak pozwolenia na prace podczas wykonywania prac oznacza zakaz wykonywania pracy 

i wstrzymanie prac firmy wykonawczej na terenie BALTIC HUB do czasu okazania pozwo-

lenia na prace pracownikowi nakładającemu zakaz. 

14. W przypadku wykonywania pracy na terenie BALTIC HUB wykonawca ma obowiązek wy-

posażyć wszystkich swoich pracowników we właściwy, zgodny z obowiązującymi przepi-

sami i normami ubiór roboczy, pełne obuwie, kamizelkę ostrzegawczą lub inny ubiór ostrze-

gawczy, hełm ochronny z paskiem podbródkowym oraz inne środki ochrony indywidualnej 

w zależności od prowadzonych robót i występujących zagrożeń. W przypadku prowadzenia 

prac na kei (przy nabrzeżu), na terminalu T1 i/lub T2 wykonawca i podwykonawca ma obo-

wiązek wyposażyć swoich pracowników w kamizelki ratunkowe zgodne z obowiązującymi 

przepisami i normami. 

15. Wykonawca ma obowiązek zapewnić bezpośredni nadzór nad swoimi pracownikami oraz 

wyznaczyć osoby do bezpośredniego kontaktu ze zlecającym wykonanie zadania, służbą BHP 

oraz Koordynatorem ds. BHP (jeśli jest wyznaczony). 

16. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać wszelkie potencjalne zdarzenia wypad-

kowe, awarie i wypadki przy pracy zaistniałe podczas wykonywania zleconych zadań. 

17. Każdy pojazd firmy zewnętrznej po terminalu musi poruszać się zgodnie z obowiązującymi 

znakami poziomymi i pionowymi oraz z maksymalną prędkością 30 km/h. Wszystkie osoby 

znajdujące się w pojeździe muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, a na dachu pojazdu musi 

być umieszczone dodatkowe działające światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego. 

18. Obowiązkiem wykonawcy oraz jego podwykonawców jest wygrodzenie obszaru, w którym 

wykonywane są prace. Brak stożków bezpieczeństwa skutkować będzie zatrzymaniem wy-

konywanych prac do czasu wygrodzenia. Prace należy wygrodzić minimum 2 metry od wy-

konywanej czynności barierami betonowymi tam gdzie to możliwe, a w innym przypadku 

słupkami bezpieczeństwa. 

19. Jeśli wykonywana praca tego wymaga, wykonawca zostanie wyposażony przez BALTIC 

HUB, w co najmniej jedno radio mające służyć do komunikacji w celach awaryjnych. 

20. W przypadku drastycznego naruszenia przepisów i zasad BHP pracownik ten będzie miał 

nałożony zakaz wstępu na teren BALTIC HUB. W przypadku pozostałych wykroczeń obo-

wiązuje taryfikator wykroczeń zawarty w umowie/zleceniu. 

21. Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie oraz celu zapewnienia pra-

cującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy. 

22. W przypadku prac długoterminowych niezbędne jest ustalenie cyklicznych spotkań, na któ-

rych będą omawiane sprawy bezpieczeństwa. 


