ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE FIRM ZEWNĘTRZNYCH
Zgodnie z zapisem paragrafu 14 ustęp 1 w związku z paragrafem 8 ustęp 2 punkt 1 ustawy o
bezpieczeństwie i higienie pracy.
1. Ustawa z dnia 26 06.1974r - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 1998r nr21,poz.94 z póż.
zm.)
2. Rozporządzenie MP i PS z dnia 26 09. 1997r w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst
jednolity: Dz.U. z 2003r nr169, poz.1650 z póź. zm.)
3. Rozporządzenie MI z dnia 6.02.2003r w sprawie bhp podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401)
Zarządzenia dotyczące firm zewnętrznych wykonujących prace budowlano-instalacyjne.
1. Każda osoba wchodząca na teren STOELZLE GLASS GROUP zobowiązana jest do
ścisłego przestrzegania „Ogólnych Przepisów Bezpieczeństwa” i do niezwłocznego
wykonywania wszelkich poleceń wydanych przez członków zespołu STOELZLE GLASS
GROUP.
2. Palenie jest bezwzględnie zabronione na większości terenów.
3. Na terenie obowiązują przepisy ruchu drogowego oraz limit prędkości wynoszący 10 km/h.
4. Pierwszeństwo należne jest pojazdom i czynnościom załadunkowym (wózkom
podnośnikowym).
5. Przed rozpoczęciem wszelkich prac gorących należy uzyskać zezwolenie.
6. Przed rozpoczęciem wszelkich prac na kontenerach należy uzyskać zezwolenie na wstęp.
7. Wszystkie drabiny muszą spełniać wymogi i odpowiadać polskiej normie (H PN-EN ISO
14122-3:2005).
8. Zabrania się używania maszyn z uszkodzoną obudową czy okablowaniem oraz narzędzi
ręcznych z uszkodzonymi uchwytami.
9. Ochrona słuchu jest obowiązkowa w przypadku hałaśliwych prac (szlifowanie, cięcie, etc.).
10. Uprząż ochronna jest obowiązkowa w przypadku prac w pozycjach grożących
upadkiem (np. prace dekarskie na wysokości powyżej 2,0 m w sprzyjających warunkach
pogodowych, praca na podwyższeniach o wysokości powyżej 1,0 m).
11. Wózki widłowe i dźwigi mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby posiadające
uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami. Przed użyciem wózka widłowego lub
podnośnika należy skontrolować jej stan techniczny. Urządzenia te muszą posiadać
odpowiednie oznakowanie.
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12. Tam, gdzie to konieczne, należy podjąć wszelkie kroki celem zabezpieczenia osób w
przypadku prac naziemnych i wykopów (zbrojenie, oskarpowanie, pokrycie) (od 1,25 m).
13. Przy wznoszeniu rusztowania należy upewnić się, że nie zawali się ono ani nie przewróci.
Rusztowania podlegają kontroli zgodnie z przepisami (podręczniki zawierające procedury
kontrolne
muszą
być
dostępne
na
terenie
budowy).
14. Należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich przepisów w/w (Kodeksu pracy, Ogólne
przepisy bhp, itd.)
15. Pański pracodawca poinformował Pana o ryzyku związanym z materiałami i sprzętem
używanym przez Pana w okresie ostatnich 12 miesięcy i Posiada Pan kwalifikacje niezbędne
do wykonania zleconej pracy.
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