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1. Definicje 

 

Spółka: PCC Synteza SA w Kędzierzynie-Koźlu 
Praca lub Praca na terenie Spółki: wykonywanie prac związanych z remontem, 
modernizacją, konserwacją, rozbiórką, inwestycją, a także inne usługi/czynności i prace 
wykonywane przez Wykonawcę na podstawie zamówienia lub umowy na rzecz PCC 
Synteza SA. Odpowiednio stosuje się to również do usług/czynności i prac wykonywanych 
przez Podwykonawców. 
Wykonawca: realizujący Umowę o Wykonanie Pracy na terenie instalacji produkcyjnych  
PCC Synteza SA - kontrahent, dostawca usług i towarów, wykonawca dzieła, prac 
konstrukcyjnych, montażowych, rozbiórkowych, oraz innych podobnych usług i czynności 
działający na terenie instalacji produkcyjnych PCC Synteza SA. Postanowienia niniejszej 
instrukcji dotyczące Wykonawcy stosuje się do Podwykonawcy jak również do wszystkich 
Pracowników Wykonawcy i Pracowników Podwykonawcy, chyba że instrukcji wyraźnie 
stanowi inaczej. 
Podwykonawca: podmiot, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje Umowę o 
wykonanie Pracy na terenie Spółki, w szczególności: kontrahent, dostawca usług, 
wykonawca prac konstrukcyjnych, montażowych, rozbiórkowych itp.  
Pracownik Wykonawcy: osoba fizyczna, którą Wykonawca kieruje do wykonaniu Pracy 
na terenie PCC Synteza SA, w tym pracownik w rozumieniu przepisów prawa pracy a także 
osoba zatrudniona (zaangażowana) u Wykonawcy na jakiejkolwiek innej podstawie 
prawnej. Przez Pracownika rozumie się też osobę fizyczną, zatrudnioną (zaangażowaną) 
przez jakikolwiek inny podmiot, a z której to osoby fizycznej Wykonawca korzysta na 
podstawie umowy z tym innym podmiotem (w szczególności pracownicy tymczasowi).  
Pracownik Podwykonawcy: osoba fizyczna zatrudniona (zaangażowana) na 
jakiejkolwiek podstawie prawnej przez Podwykonawcę, a która to osoba fizyczna wykonuje 
te prace/czynności lub usługi na terenie PCC Synteza SA. W przypadku gdy w umowie lub 
zamówieniu mowa jest o obowiązkach Wykonawcy w stosunku do Pracowników 
Wykonawcy, te same obowiązki dotyczą Pracowników Podwykonawcy, chyba że umowa 
lub zamówienie stanowią inaczej.  
Pracownik: Pracownik Wykonawcy oraz Pracownik Podwykonawcy łącznie. 
Teren Spółki: teren i obiekty należące do PCC Synteza SA. 

 
 

2. Informacja o zagrożeniach występujących na terenie PCC Synteza SA w  

 

 

 

 



 
   

TELEFONY ALARMOWE                                                    Wezwanie karetki 112 lub 999                                  Dyspozytor Jednostki Ratowniczej     

                                                                                                                                                                                                                                  Blachownia: 77 488 63 34 

 

 

Na terenie PCC Synteza stosuj się 

do następujących zakazów i 

ograniczeń: 

 

 

Na terenie zakładu obowiązuje 
zakaz palenia poza wyznaczonym 
miejscem 

 

Wnoszenie alkoholu i innych 
środków odurzających lub 
przebywanie w stanie pod ich 
wpływem i ich spożywanie jest 
surowo zakazane 

 

Fotografowanie i filmowanie 
możliwe jest tylko po uzyskaniu 
pisemnego zezwolenia 

 

Na terenie całego zakładu 
obowiązuje ograniczenie prędkości 
do 30km/h 

 

W strefach zagrożonych wybuchem 
nie używaj telefonów 
komórkowych 

 

Obiekt jest monitorowany 
całodobowo 

 

Informacje o zagrożeniach                    
Na terenie PCC Synteza występują niebezpieczne 

substancje chemiczne oznakowane za pomocą 

odpowiednich piktogramów. 

              

             

W miejscach występowania substancji niebezpiecznych  

zachowaj szczególną ostrożność oraz korzystaj z 

odpowiednich środków ochrony osobistej. 

Na terenie PCC Synteza występują odpowiednio 

oznakowane strefy zagrożone wybuchem. 

    

Środki ochrony osobistej 

 

Stosuj odzież roboczą lub ochronną, 
koniecznie z długimi rękawami i 
nogawkami 

 
Stosuj ochronę głowy 

 
Stosuj obuwie ochronne 

 

Stosuj okulary ochronne właściwe do 
zagrożenia 

 

Sygnały alarmowe    
W przypadku wystąpienia awarii zostaniesz o tym 

poinformowany 

 
ALARM! 
 

Komunikatem głosowym z informacją 
o charakterze zdarzenia oraz 
właściwym sposobie postepowania 

 

Przerywanym dźwiękiem syreny 
trwającym 3 minuty 

Odwołanie alarmu- ciągły dźwięk syreny trwający 3 

minuty. 

Postępowanie w przypadku awarii 

Po ogłoszeniu alarmu o awarii zastosuj się do 

następujących wskazówek: 

1. Zejdź z linii skażenia prostopadle do kierunku 

wiatru. 

2. Jeżeli jedziesz samochodem zatrzymaj go tak, 

aby nie utrudniać przejazdu służb 

ratowniczych, wyłącz silnik, ale kluczyki 

pozostaw w stacyjce. 

3. Udaj się do oznakowanego miejsca zbiórki do 

ewakuacji. 

 
4. W razie konieczności użyj posiadanych środków 

ochrony dróg oddechowych lub zamoczonych 

w wodzie chustek lub innych tkanin. 

5. Podporządkuj się poleceniom służb 

ratowniczych. 

6. Nasłuchuj odwołania alarmu.



 
   

 

PLAN SYTUACYJNY ZAKŁADU PCC SYNTEZA S.A. 
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3. Obowiązkowe szkolenie pracowników zatrudnionych przez firmy realizujące 

prace na terenie instalacji produkcyjnych PCC Synteza SA w Kędzierzynie-Koźlu 

 

Warunkiem wstępu pracowników firm zewnętrznych na Terenie Spółki w celu 

realizacji zleconych prac jest odbycie szkolenia z zakresu zagrożeń występujących na 

terenie PCC Synteza SA.  

Celem ustalenia terminu prosimy o kontakt z pracownikiem Spółki nadzorującym 

wykonanie prac na terenie PCC Synteza SA.  

Szkolenie zachowuje swoją ważność przez okres 12 miesięcy od daty odbycia szkolenia. 

Po upływie tego czasu szkolenie należy powtórzyć. 

 

4. Zasady wstępu na teren PCC Synteza SA pracowników firm zewnętrznych w 

celu wykonywania zleconych prac 

 

Wejście /wjazd pracowników podmiotów zewnętrznych celem wykonania na terenie 

Spółki prac zleconych podmiotom zewnętrznych możliwe jest po spełnieniu następujących 

wymagań: 

1. Odbycie szkolenia zapoznającego z zagrożeniami występującymi na terenie Spółki 
i obowiązującymi w PCC Synteza zasadami bezpieczeństwa; 

2. Wyposażenie Pracowników Wykonawcy w niezbędną odzież roboczą/ochronną i 
środki ochrony osobistej; 

3. Codzienne przekazanie przez Wykonawcę pracownikowi PCC Synteza 
nadzorującemu wykonanie prac pełnej listy pracowników wykonujących w danym 
dniu prace na Terenie Spółki. 

 

Wejście / wjazd Pracowników Wykonawcy celem wykonania na Terenie Spółki 

zleconych im prac umożliwia pracownik PCC Synteza nadzorujący wykonanie prac przez 

Wykonawcę.  

Pracownicy PCC Synteza mają prawo do prowadzenia doraźnych kontroli prawidłowości 

wykonywania pracy przez Pracowników Wykonawcy w zakresie między innymi: 

1. Zgodności ilości i danych personalnych Pracowników Wykonawcy wykonujących 
prace na terenie Spółki z przekazaną przez Wykonawcę w danym dniu listą 
pracowników wykonujących prace; 

2. Stosowania odzieży roboczej i środków ochrony osobistej przez Pracowników 
Wykonawcy; 

3. Przestrzegania przez Pracowników Wykonawcy zasad bezpieczeństwa 
obowiązujących na terenie Spółki; 

4. Realizacji zleconych Wykonawcy prac zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 
5 niniejszego informatora. 
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W razie stwierdzenia w trakcie kontroli nieprzestrzegania zasad określonych w 

niniejszym informatorze PCC Synteza SA zastrzega sobie prawo do nakładania kar na 

Wykonawców (np czasowy zakaz wykonywania Prac na Terenie Spółki). 

Opisane powyżej zasady dotyczą także Pracowników Podwykonawców. 

 
 

5. Zasady wykonywania prac na terenie instalacji produkcyjnych PCC Synteza SA 

przez podmioty zewnętrzne 
 

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów i zasad bhp, ochrony 

środowiska obowiązujących w PCC Synteza SA zarówno przez Pracowników własnych 

jak i Pracowników swoich Podwykonawców. 

Wykonawca zatrudniający lub planujący zatrudnić Podwykonawcę w trakcie 

wykonywania prac na terenie instalacji produkcyjnych Spółki jest obowiązany uzyskać w 

tym zakresie wcześniejszą zgodę ze strony PCC Synteza SA.  

Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia Pracy na terenie Spółki jest: 

• posiadanie przez Wykonawcę dokumentów zgodnie z obowiązującymi  

w Spółce zasadami określającymi zadania i obowiązki Wykonawcy, 

• opracowanie i posiadanie Projektu organizacji robót (POR) określającego sposób i 

kolejność wykonywania prac. 

• posiadanie przez Wykonawcę Karty Oceny Ryzyka sporządzonej i zatwierdzonej 

wspólnie przez kierującego pracami wraz z pracownikiem PCC Synteza 

nadzorującym prace Wykonawcy dla zagrożeń występujących w miejscu 

wykonywania prac lub w związku z wykonywanymi pracami,  

• posiadania dokumentów potwierdzających zapoznanie Pracowników Wykonawcy i 

Pracowników Podwykonawcy z wyżej wymienionymi dokumentami, 

• stosowanie przez Pracowników Wykonawcy odzieży roboczej i ochronnej, obuwia 

ochronnego z podnoskiem i środków ochrony indywidualnej (okulary ochronne, kask 

itp.) zgodnych z występującymi w trakcie prowadzenia prac zagrożeniami. 

Dokumentację, o której mowa powyżej należy sporządzać minimum w dwóch 

egzemplarzach. Jeden komplet dokumentacji posiada Wykonawca w miejscu 

wykonywania Pracy na terenie Spółki - jest ona dostępna na żądanie służb kontroli 

wewnętrznej jak i zewnętrznej. Drugi komplet dokumentów przechowuje pracownik 

nadzorujący prace Wykonawcy ze strony PCC Synteza. 

Przed realizacją Prac Wykonawca zobowiązany jest omówić z przedstawicielem 

Spółki zagadnienia dotyczące organizacji Prac, w tym kwestii bezpieczeństwa i 

organizacji pracy.  

Przed rozpoczęciem Prac na Terenie Spółki Wykonawca zobowiązany jest 
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dokonać oceny ryzyka zawodowego wspólnie z przedstawicielem Spółki oraz opracować 

Kartę Oceny Ryzyka dla zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas lub w związku z 

wykonywaniem pracy na terenie Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem: 

• stref gazowo niebezpiecznych, 

• prac przy czynnych instalacjach produkcyjnych,  

• prac na wysokości, 

• prac z otwartym ogniem i / lub spawalniczych, 

• prac prowadzonych w przestrzeniach ograniczonych 

• stosowanej technologii w miejscu realizacji prac, środków zapobiegawczych i 

ochronnych oraz szczegółowych instrukcji BHP, 

• stref zagrożenia wybuchem, 

• zagrożeń technologicznych (procesy produkcyjne, maszyny, urządzenia), 

• zasad bezpiecznego poruszania się (np. dojście do stanowisk pracy), 

• zasad alarmowania, ewakuacji. 

 

Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do bezpiecznego ich 

prowadzenia mając na uwadze działalność innych Wykonawców, a także pracowników 

Spółki.  

W przypadku przerwania prac przez pracownika Spółki wznowienie ich 

następuje wyłącznie na podstawie ponownego dopuszczenia do realizacji zadania przez 

przedstawiciela Spółki, po konsultacji z osobą która wstrzymała prace. 

Wykonawca wykonujący prace w strefie zagrożonej wybuchem zobowiązany 

jest zapewnić pracownikom odzież antyelektrostatyczną. W strefie zagrożonej 

wybuchem obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń elektrycznych i narzędzi 

innych niż w wykonaniu „Ex” odpowiednim dla danej strefy.  

Stosowane przez Wykonawcę urządzenia, narzędzia, pojemniki, butle, pojazdy, 

drabiny, rusztowania itp. muszą odpowiadać ogólnie obowiązującym przepisom oraz nie 

mogą stanowić zagrożenia dla innych pracowników. Butle gazowe muszą być 

przechowywane tylko w miejscach odpowiednio dostosowanych. 

Ponadto Wykonawca ma obowiązek: 

• umożliwić kontrolę przez przedstawicieli Spółki stosowanego przez siebie sprzętu, 
narzędzi, środków ochrony osobistej itp, 

• zapewnić, że wszystkie narzędzia, które mają zostać użyte do wykonania zleconych 
prac, są we właściwym stanie technicznym,  

• w przypadku konieczności prowadzenia dla wykonywanych prac dziennika robót 
wyznaczyć osobę odpowiedzialną za stały, rzeczywisty nadzór nad Pracownikami 
Wykonawcy i Pracownikami Podwykonawcy uczestniczącymi w Pracach na terenie 
Spółki, 
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• stosować maszyny i urządzenia elektroenergetyczne spełniające wymagania 
zawarte w obowiązujących przepisach dotyczących budowy i eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych, 

• ogrodzić miejsce wykonywania pracy na Spółki i je oznakować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz uzgodnieniami, 

• zabezpieczyć powierzone mu przez Spółkę materiały przed zniszczeniem i 
kradzieżą, 

• przestrzegać przepisów i zasad BHP i p.poż. oraz porządku w rejonie wykonywanych 
prac, 

• uzyskiwać pisemne zezwolenia o dopuszczeniu do pracy zgodnie z obowiązującymi 
w Spółce ustaleniami,    

• zapewnić posiadanie przez zatrudnianych Pracowników Wykonawcy i Pracowników 
Podwykonawcy ważnych zaświadczeń kwalifikacyjnych uprawniających do 
wykonywania prac,  

• zatrudniać wyłącznie Pracowników Wykonawcy i Pracowników Podwykonawcy, 
którzy będą posiadać aktualne szkolenia, badania lekarskie, uprawnienia adekwatne 
do wykonywanych czynności. Dokumenty potwierdzające spełnienie w/w wymogów 
muszą być przedstawione do weryfikacji i kontroli na żądanie przedstawiciela PCC 
Synteza SA, 

• prawidłowo i starannie dokonywać wpisów w dokumentacji wykonywanych prac na 
terenie PCC Synteza SA, 

• zapewnić stały, rzeczywisty nadzór nad Pracownikami Wykonawcy i Pracownikami 
Podwykonawcy w miejscu wykonywania pracy przez wyznaczoną osobę. Stały, 
rzeczywisty nadzór oznacza obecność i kontakt z Pracownikami Wykonawcy i 
Pracownikami Podwykonawcy wyznaczonego do prowadzenia nadzoru pracownika 
w miejscu wykonywania prac, 

• zapewnić możliwość przeprowadzenia kontroli przestrzegania Przepisów i Zasad 
BHP przez pracowników PCC Synteza SA, 

• zapewnić stały, rzeczywisty nadzór BHP (spełniający wymagania zawarte w 
odpowiednich przepisach),  we własnym zakresie i na własny koszt w sytuacji, gdy 
pracownik Spółki nakaże stały nadzór, 

• zgłaszać Specjaliście ds. BHP ze strony PCC Synteza SA każdy przypadek 
wystąpienia wypadku lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego w trakcie 
wykonywania pracy na terenie PCC Synteza SA, oraz umożliwić w takim przypadku 
przedstawicielowi PCC Synteza SA uczestnictwo w pracach komisji powypadkowej,  

• po zakończeniu prac uprzątnąć i doprowadzić do pierwotnego stanu teren, na którym 
prowadzone były prace. 

 

 
6. Postępowanie z odpadami powstającymi w związku z wykonywaniem prac na 

terenie instalacji produkcyjnych PCC Synteza SA przez podmioty zewnętrzne 

 

Wykonawca wykonujący Prace na terenie Spółki zobowiązany jest do 

przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska. 
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W przypadku wytworzenia w trakcie wykonywania prac na terenie Spółki odpadów 

innych niż odpady komunalne Wykonawca obowiązany jest posiadać własne pojemniki 

umożliwiające selektywną zbiórkę odpadów oraz usuwać odpady na własny koszt, chyba 

że umowa / zamówienie na wykonanie Prac stanowi inaczej. 

Potwierdzone przypadki składania odpadów do pojemników Spółki skutkować 

mogą nałożeniu na Wykonawcę kar pieniężnych w zakresie określonym w umowie lub 

zamówieniu.  

 

 

 

7. Telefony kontaktowe pracowników PCC Synteza SA 

 
Sekretariat Spółki 77 405 11 10 

Mechanik Zakładu 77 488 98 41 

Główny Energetyk 77 488 62 78 

Specjalista ds Bezpieczeństwa i 
Ochrony Środowiska 

77 488 69 96 

Specjalista ds BHP 77 488 69 91 

 


