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Informujemy, że w Korea Fuel-Tech Poland (KFTP) funkcjonuje zintegrowany
system zarządzania w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny
pracy. Pracownikom firmy podwykonawczej zatrudnionych za zgodą Korea Fuel-Tech
Poland są stawiane takie same wymagania środowiskowe jak pracownikom firmy
Korea Fuel-Tech Poland.
Podwykonawca ma obowiązek dostarczyć podpisane oświadczenie dotyczące
„Zasad środowiskowych dla podwykonawców KFTP” najpóźniej 24 godziny przed
rozpoczęciem prac na terenie Korea Fuel-Tech Poland.
Podwykonawca wykonujący usługi dla Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o.
zobowiązuje się do:
1.
2.

Przestrzegania zapisów określonych w niniejszym dokumencie.
Przestrzegania
wymagań
środowiskowych
wynikających
z
umowy
i
obowiązujących przepisów oraz zapewnia dostępność udokumentowanych
dowodów na ich realizację.
3.
Przestrzegania zasad polityki Spółki w zakresie Zintegrowanego Systemu
Zarządzania.
4.
Przestrzeganie ustawowych przepisów środowiskowych.
5.
Zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji usługi przez ich
segregację prowadzoną zgodnie z przepisami w tym zakresie oraz zgodnie z
warunkami umowy lub zlecenia.
6.
Podejmowania działań ograniczających negatywny wpływ wykonywanych usług
na środowisko.
7.
Informowania KFTP o aspektach środowiskowych występujących podczas prac
ze szczególnym wyróżnieniem tych, które mogłyby powodować przekroczenie
przepisów.
8.
Omówienia sposobu alarmowania i postępowania i działań mających na celu
ograniczenie skutków w przypadku zaistnienia środowiskowej sytuacji
awaryjnej.
9.
Niezwłocznego informowania KFTP o zaistnieniu podczas prowadzenia prac
awaryjnych zdarzeń środowiskowych.
10. Uzgodnienia ze Zleceniodawcą sposobu alarmowania, postępowania i działań
mających
na
celu
ograniczenie
skutków
w
przypadku
zaistnienia
środowiskowych sytuacji awaryjnych.
11. Niezwłocznego informowania KFTP o zaistnieniu podczas prowadzonych prac
awaryjnych sytuacji środowiskowych.
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Po zakończeniu robót należy uprzątnąć teren na którym miały prace, a
wszystkie odpady wytworzone przez podwykonawcę winny być przez niego zabrane
do recyklingu lub unieszkodliwienia chyba, że umowa z KFTP stanowi inaczej.
Samochody wjeżdżające na teren zakładu Korea Fuel-Tech Poland powinny być
czyste i w dobrym stanie technicznym.
W przypadku zajścia jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń, należy podporządkować
się poleceniom towarzyszącego pracownika wprowadzającego.
Przez przyjęte formy komunikacji, każdy z podwykonawców ma możliwość
uczestniczenia w ciągłym doskonaleniu system zarządzania poprzez zgłaszanie uwag,
propozycji, zmian, itp.
CZYNNOŚCI ZABRONIONE
1.
Wnoszenie na teren zakładu niebezpiecznych substancji chemicznych
i materiałów niebezpiecznych negatywnie oddziaływujących na środowisko bez
uprzedniego powiadomienia pracownika działu ochrony środowiska.
2.
Czyszczenie i mycie środków transportu.
3.
Wylewanie do gruntu i kratek ściekowych wszelkich cieczy, szczególnie
niebezpiecznych i ropopochodnych (chłodziw, olejów, paliw, rozpuszczalników
itp.).

Oświadczenie dotyczące „Zasad środowiskowych dla
podwykonawców KFTP”

Podwykonawca.................................................................................................
(nazwa)
Ja niżej podpisany /a oświadczam, iż zapoznałem /łam się z dokumentem ,,Zasady
środowiskowe dla podwykonawców KFTP” (KFTP KFTP-OHSEI-16-F02).
Zobowiązuję się do przestrzegania zapisów Instrukcji. Zobowiązuje się do zapoznania
z jej treścią i do przeszkolenia wszystkich pracowników wykonujących prace na
terenie KFTP.
…………………………………
Miejscowość i data
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Wykonawca (pełna nazwa, pieczęć i podpis)
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