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Plan poprawy bezpieczeństwa dla 

podwykonawców KFTP KFTP-OHSEI-16-F01

Opracował: Dział BHP Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o.

Safety Improvement Plan for Subcontractors in KFTP

REGULAMIN DLA PODWYKONAWCY

1. Pracownikom firmy podwykonawczej zatrudnionych za zgodą Korea Fuel-Tech Poland są stawiane takie same wymagania 

BHP jak pracownikom firmy Korea Fuel-Tech Poland.

2. Warunkiem rozpoczęcia prac przez podwykonawcę jest przedstawienie kompletu dokumentów dotyczących zatrudnionych 

przez niego pracowników oraz poddanie wszystkich zatrudnionych szkoleniu informacyjnemu BHP.

3. Podwykonawca ma obowiązek dostarczyć wymaganą dokumentację do osoby wprowadzającej najpóźniej 24 godziny przed 

rozpoczęciem prac na terenie Korea Fuel-Tech Poland:

• wypełniony formularz KFTP-OHSEI-16-F01 „Plan poprawy bezpieczeństwa dla podwykonawców KFTP”, 

• potwierdzenie odbycia badań lekarskich,

• potwierdzenie ukończenia szkolenia BHP,

• zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego,

• kopia wymaganych uprawnień.

4. W przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo, osoba wprowadzająca firmy Korea Fuel-Tech Poland wydaje 

jednorazowe zezwolenie. Po zakończeniu prac specjalistycznych oraz sprawdzeniu miejsca pracy, należy zwrócić jednorazowe 

zezwolenie wraz z potwierdzeniem wykonania prac.

3. Podwykonawca ma obowiązek dostarczyć personelowi pracującemu w zakładzie: obuwie ochronne oraz odzież lub kamizelkę 

odblaskową z LOGO firmy, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież ochronną, jeżeli specyfika wykonywanej pracy tego 

wymaga.

5. Podwykonawca ma obowiązek zgłaszać firmie Korea Fuel-Tech Poland wszystkie wypadki przy pracy, incydenty, awarie i inne 

sytuacje nadzwyczajne. Musi także prowadzić postępowania ustalające okoliczności i przyczyny tych zdarzeń oraz przekazywać 

określone informacje i dokumenty.

6. Podwykonawca może wyłącznie stosować urządzenia, maszyny i narzędzia posiadające certyfikaty bezpieczeństwa oraz 

instrukcje bezpiecznego użytkowania w języku polskim.

7. Urządzenia, maszyny i narzędzia wytwarzające hałas, wibracje, zapylenie oraz emitujące inne szkodliwe substancje powinny 

posiadać aktualne pomiary tych czynników.

8. Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, stosowane przez podwykonawców lub wynajmowane przez nich do realizacji 

zadania określonego umową, muszą posiadać dokumenty dopuszczające do pracy w miejscu wykonywania zadania, zgodnie z 

wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.

9. Miejsce wykonywanej pracy należy oddzielić taśmą ostrzegawczą w kolorze czerwono-białym.

10. Pracownicy firmy podwykonawczej mają obowiązek przestrzegać oznakowań, sygnałów dźwiękowych lub świetlnych 

sygnalizujących niebezpieczne strefy lub miejsca.

11. Pracownicy firmy podwykonawczej mają obowiązek przestrzegać wywieszonych i wyświetlonych zaleceń.

12. Posiłki należy spożywać w wyznaczonych do tego celu miejscach, np jadalniach.                                                                               

13. W sytuacji zatrudnienia przez podwykonawcę, firmy wykonującej zlecenie na terenie zakładu Korea Fuel-Tech Poland dla 

podwykonawcy nalaży bezwzględnie firmę wykonującą zlecenie dla podwykonawcy przeszkolić z zasad i obowiązków ujętych w 

"Planie poprawy bezpieczeństwa podwykonawcy KFTP" - Przeszkolenie jest obowiązkiem głównego wykonawcy zlecenia.

14. W przypadku wystąpienia epidemii pracownicy firm podwykonawczych mają obowiązek dostosowania się do zasad przyjętych 

na zakładzie firmy KFTP pod względem ochrony przed zakażeniem.

- Zabrania się demontowania osłon z używanych maszyn i urządzeń.

- Zabrania się blokowania barier bezpieczeństwa, krańcówek itd. z maszyn i urządzeń.

- Zabrania się używania środków zapobiegawczych w celach innych niż te, do których są przeznaczone.

- Zabrania się palenia tytoniu wewnątrz budynku oraz poza miejscami wyznaczonymi.

- Zabrania się przechodzenia pod ładunkami transportowanymi przez suwnicę lub wózek widłowy.

- Zabrania się wnoszenia na zakład i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odużających.

- Zabrania się wykonywania prac na użytek prywatny.

- Zabrania się niszczenia mienia zakładu lub kradzieży materiałów.

- Zabrania się odzyskiwania odpadów materiałów pochodzących z warsztatów produkcyjnych.

- Zabrania się wchodzenia do budynków, wnoszenia kamer, aparatów fotograficznych, bez uprzedniego zezwolenia dyrekcji.                                      

- Zabrania się wprowadzania pracowników firm kolejnych ( tzn. zatrudniania kolejnej firmy podwykonawczej) przez podwykonawcę 

bez zapoznania z " Planem poprawy bezpieczeńtwa dla podwykonawców KFTP".      
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Maksymalny poziom dopuszczalnego ryzyka = 70

Ryzyko MAŁE
40 3 720

Zagrożenie

1

1. Uprawnienia do pracy suwnicą.                                         

2. Szkolenie stanowiskowe.                                   

3. Sygnalizacja transportu.                

4. Zakaz przenoszenia ładunku nad ludźmi.                                     

5. Sprawna suwnica i zawiesia. 

6. Używanie zgodnych z przepisami, identyfikowalnych i badanych okresowo 

zawiesi (w przypadku konieczności użycia zawiesi Korea Fuel-Tech Poland 

konieczna jest zgodna Kierownika hali).

7. Sprawdzenie czy w obszarze prac nie ma żadnych osób.

1. Poruszanie się po wyznaczonych ciągach komuniakcyjnych.                            

2. Ustalone limity prędkości (max do 10 km/h - na terenie hali produkcyjnej).

3. Lustra, w miejscach o ograniczonej widoczności, z których wyjeżdzają 

wózki.

4. Posiadanie aktualnych uprawnień oraz badań lekarskich.

5. Obowiązkowe stosowanie zabezpieczeń: pas bezpieczeństwa, kask.

MAŁE

MAŁE

MAŁE

1. Uprawnienia do obsługi podestów i zwyżek.

2. Zabezpieczenie (wygrodzenie i oznaczenie) obszaru wykonywanych prac 

(np. taśmą czerwono-białą).

3. Obowiązkowe używanie szelek bezpieczeństwa w przypadku braku 

zabezpieczeń w otoczeniu (barierki, mór itp.).

4. Obowiązkowe stosowanie kasku ochronnego oraz butów ochronnych.

5. Udokumentowane okresowe przeglady sprzętu do pracy na wysokości 

zgodnie z instrukcją obsługi producenta.

6. Rusztowania muszą być montowane zgodnie z dokumentacją techniczną 

oraz odebrane przez uprawnione osoby. 

MAŁE

Dział BHP Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o.

PRACA POD 

NAPIĘCIEM

DUŻE
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Ryzyko 

po
Środki zapobiegawcze

4

DUŻE

1. Posiadanie jednorazowego zezwolenia na pracę przy użyciu ognia 

wystawionego przez zleceniodawcę na wszystkie prace spawalnicze, 

szlifowanie, cięcia itd. (KFTP-OHS-01-00-F).

2. Usunięcie wszelkich materiałów i substancji palnych.

3. Wygrodzenie /oznakowanie obszaru prac (np.taśmą czerwono-białą).

4. Prawidłowo zabezpieczone butle gazowe i trzymanie ich z dala od źródeł 

ciepła w pozycji zbliżonej do pionowej.

5. Sprzęt przeciwpożarowy należący do podwykonawcy( Gaśnica, Koc 

Gaśniczy
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OBSŁUGA WÓZKA 

WIDŁOWEGO
- Zagrożenie związane 

z obsługą wózka 

widłowego.

MAŁE

Informacje dotyczące sposobu oceny ryzyka związanego z wykonywaną pracą na terenie Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o.

Ocena ryzyka przed 

zastosowaniem 

środków 

zapobieawczych

Legenda RISK SCORE:                                  

S - Skutki,                                   

E- Ekspozycja,                         

P - Prawdopodobieństwo

Ocena ryzyka po 

zastosowaniu 

środków 

zapobieawczych
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1. Uprawnienia elektryczne odpowiadające zakresowi prac dla wszystkich 

prac pod napięciem lub w pobliżu sprzętu pod napięciem.

2. Wyłączanie zasilania musi być wykonywane przez uprawniony personel.

3. Przestrzegać kolejnych etapów wyłączania zasilania.

4. Posiadanie i stosowanie odpowiednich zabezpieczeń oraz środków ochrony 

indywidualnej dla prac elektrycznych.

53

MAŁE

-Transportowane 

elementy przy pomocy 

suwnicy,

-Ryzyko upadku 

przedmiotów.

-Poparzenie termiczne,

- Wybuch, pożar.
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-Ryzyko porażenia 

prądem elektrycznym

Opracował:

* Należy zaznaczyć znakiem X czynności, które będą wykonywane podczas zleconej pracy na terenie Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o.

- Zagrożenie związane 

z upadkiem z 

wysokości,

- Zagrożenie związne z 

upadkiem przedmiotów 

z wysokości.

1. Wyznaczone ciągi komuniakcyjne.   

2. Obuwie ochronne z podeszwą antypoślizgową.

3. Określone pierwszeństwo znakiem poziomym "STOP".

4. Zakaz przechodzenia przez bramy wjazdowe.

5. Identyfikacja : ubranie lub kamizelka ostrzegawcza z LOGO firmy.

6. Zakaz przechodzenia pod zawieszonymi ciężarami.

7. Wymagane indywidualne środki bezpieczeństwa.

8. Zakaz wchodzenia w odgrodzone obszary (np. taśmą czerwono-białą).

Ryzyko 

przed 

Informacje dotyczące zagrożeń oraz ryzyka związanego z wykonywaną pracą na terenie Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o.

Czynność
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PORUSZANIE SIĘ PO 

HALI PRODUKCYJNEJ

-Zagrożenia związane z 

przemieszczaniem się,

Poślizgnięcia i upadki 

na tym samym 

poziomie,

-Ostre i wystające 

elementy.

OBSŁUGA SUWNICY
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PRACA W STREFIE 

ZAGROŻENIA 
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-Wybuch lub pożar w 

obrębie strefy 

zagrożenia wybuchem,

- Poparzenia, zatrucie 

dymem.

DUŻE

Strona: 4/4

MAŁE

DUŻE

1. Konserwacja, naprawa maszyn i urządzeń zgodnie z Instrukcją obsługi 

maszyny i urządzenia.

2. Oznakowanie obszaru wykonywanej pracy.

3. Stosowanie odpowiednich Środków Ochrony Indywidualnych zgodnie z 

Instrukcją obsługi maszyny lub urządzenia.

4. Wyłączenie zasilania wszystkich źródeł energii.

MAŁE

MAŁE

1. Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany, 

za pomocą znaków informujących o rodzaju zagrożenia (np. taśmą czerwono-

białą).

2. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem 

i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.

3. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu 

jego obudowy lub skarp.

4. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, 

należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.

5. W przypadku pracy w porze nocnej należy oświetlić zarówno wykop, jak i 

obarierowanie. 

1. Przestrzeganie zasad stosowania substancji chemicznej zgodnie z kartą 

charakterystyki danej substancji.                               

2. Dostępność aktualnych kart charakterystyki dla wszystkich pracowników.

3. Wszystkie produkty muszą być w zamkniętych pojemnikach i opatrzone 

etykietami.

4. Używanie substancji chemicznych tylko w oryginalnych opakowaniach.

5. W pobliżu używania substancji chemicznych należy trzymać sorbenty.

6. Stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej zgodnie z 

zaleceniami na karcie charakterystyki.

Oświadczam, że zostałem zapoznany z "Regulaminem dla podwykonawcy" oraz ze zagrożeniami i środkami zapobiegającymi na swoim stanowisku pracy. 

Zobowiązuję się do przestrzegania zasad i przepisów BHP obowiązujących na terenie Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o.

Plan poprawy bezpieczeństwa dla 

podwykonawców KFTP
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UŻYWANIE 

SUBSTANCJI 

CHEMICZNEJ 

KLASYFIKOWANEJ 

JAKO 

NIEBEZPIECZNA
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DUŻE

1. Usunięcie z okolic stacji ładowania akumulatorów zbędnych środków i 

materiałów np. ubrania, materiały palne.

2. Ładowane akumulatory powinny znajdować się w odległości min. 1 m od 

niecertyfikowanych urządzeń elektrycznych, tj. oświetlenia, prostownika oraz 

gniazdek wtyczkowych.

3. Wyposażenie pracowników obsługujących butle z acetylenem oraz 

pracowników obsługujących proces ładowania akumulatorów w odzież 

antyelektrostatyczną oraz obuwie antystatyczne. 

4. Odpowiednie szkolenie dotyczące pracy w strefach zagrożonych wybuchem 

przed rozpoczęciem pracy.

5. Zakaz palenia i używania otwartego ognia poza miejscami do tego 

wyznaczonymi.

6. Zapoznania pracowników i osób z pisemnymi instrukcjami wykonywania 

prac w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

7. Stosowanie odpowiednich Środków Ochronny Indywidualnej w trakcie 

wykonowania pracy.

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

PRACE W 

WYKOPACH

Safety Improvement Plan for Subcontractors in KFTP

KONSERWACJA 

MASZYN I URZĄDZEŃ

KFTP-OHSEI-16-F01

PODPIS

- Poruszające się 

części maszyn,

- Instalacje i sprzęt 

elektryczny,

- Narzędzia ręczne,

- Ostre i wystające 

elementy.

IMIĘ I NAZWISKO

- Zatrucia przez 

wdychanie, kontakt lub 

połknięcie.

- Wybuch pożar.

DUŻE

OBOWIĄZKOWY PODPIS WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW FIRMY ZEWNĘTRZNEJ PRACUJĄCYCH NA TERENIE ZAKŁADU 

Opracował: Dział BHP Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o.
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-Zagrożenie związane z 

bezpośrednim 

kontaktem z kanalizacją 

lub podziemnym 

kablem


