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Informujemy, że w Korea Fuel-Tech Poland (KFTP) funkcjonuje Zintegrowany System
Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną
Pracy ISO 45001:2018. Pracownikom firmy podwykonawczej zatrudnionych za zgodą
Korea Fuel-Tech Poland są stawiane takie same wymagania środowiskowe jak pracownikom firmy
Korea Fuel-Tech Poland.
Przed rozpoczęciem prac na terenie Korea Fuel-Tech Poland (najpóźniej 24 godziny)
Podwykonawca ma obowiązek dostarczyć podpisane niniejsze oświadczenie dotyczące „Zasad
środowiskowych dla podwykonawców KFTP”.
Podwykonawca wykonujący usługi dla Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o. zobowiązuje się
do:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Przestrzegania zapisów określonych w niniejszym dokumencie.
Przestrzegania
wymagań
środowiskowych
wynikających
z
umowy
i obowiązujących przepisów oraz zapewnia dostępność udokumentowanych dowodów na ich
realizację.
Przestrzegania zasad polityki Środowiska i Bezpieczeństwa.
Przestrzeganie ustawowych przepisów środowiskowych.
Zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji usługi przez ich segregację
prowadzoną
zgodnie
z
przepisami
w
tym
zakresie
oraz
zgodnie
z warunkami umowy lub zlecenia.
Podejmowania działań ograniczających negatywny wpływ wykonywanych usług na
środowisko.
Informowania KFTP o aspektach środowiskowych występujących podczas prac ze
szczególnym wyróżnieniem tych, które mogłyby powodować przekroczenie przepisów.
Omówienia sposobu alarmowania, postępowania i działań mających na celu ograniczenie
skutków w przypadku zaistnienia środowiskowej sytuacji awaryjnej.
Niezwłocznego informowania KFTP o zaistnieniu podczas prowadzenia prac awaryjnych
zdarzeń środowiskowych.

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.
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CZYNNOŚCI ZABRONIONE
SUBSTANCJE CHEMICZNE

GOSPODARKA ODPADAMI

Wprowadzanie na teren zakładu substancji
chemicznych bez akceptacji pracownika działu
ochrony środowiska. Wszystkie substancje
chemiczne muszą posiadać aktualną kartę
charakterystyki (MSDS) i muszą znajdować się
w oznakowanym opakowaniu.

Wyrzucanie odpadów powstałych podczas
wykonywania usług, wszystkie odpady
powinny być zabrane i odpowiednio
zutylizowane,
bądź
po
wcześniejszym
uzgodnieniu z pracownikiem wprowadzającym
wyrzucone do odpowiedniego pojemnika.
Wyrzucanie odpadów niebezpiecznych (np.
resztek i opakowań np. po olejach, farbach,
itp.) do koszy zlokalizowanych na terenie
zakładu KFTP, bez uprzedniej zgody
pracownika Ochrony Środowiska

OCHRONA WÓD I GRUNTU

MYCIE ŚRODOKÓW
TRANSPORTU

Wylewanie do gruntu i kratek ściekowych
wszelkich
cieczy,
szczególnie Czyszczenie i mycie samochodów, środków
niebezpiecznych i ropopochodnych (chłodziw, transportu na terenie zakładu KFTP
olejów, paliw, rozpuszczalników, farb, itp.).

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.
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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
……………………………………………………………………………
Wykonawca (pełna nazwa, pieczęć i podpis)
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Please be advised that Korea Fuel-Tech Poland (KFTP) has an Integrated Environmental
Management System ISO 14001 and Occupational Health and Safety OHSAS 18001.
Subcontractor employees employed with the approval of Korea Fuel-Tech Poland are faced with
the same environmental requirements as employees of Korea Fuel -Tech Poland.
Before starting work in Korea Fuel-Tech Poland (within 24 hours) Subcontractor is
required to provide a signed this statement for the "Rules for environmental KFTP subcontractors."
Subcontractor performing services for Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o. undertakes to:
1. Observe the records specified in this document.
2. Compliance with environmental requirements resulting from the contract
and applicable laws and ensure the availability of documented evidence for their
implementation.
3. Compliance with the Company's policy regarding the Integrated Management System.
4. Compliance with statutory environmental regulations.
5. The management of waste generated in the course of the service by segregation carried
out in accordance with the regulations in this regard and in accordance with the terms of
the contract or order.
6. Taking actions limiting the negative impact of services on the environment.
7. Informing the KFTP about environmental aspects occurring during the works with particular
distinction of those that could cause exceeding the regulations.
8. Discussing the manner of alarming, proceedings and actions aimed at limiting the
consequences in the event of an environmental emergency situation.
9. Immediately informing KFTP about occurrence of environmental events during emergency
work.

After completion of the works, the area on which the works were carried out should be
cleaned and all waste generated by the subcontractor should be taken by him for recycling or
disposal, unless the contract with KFTP states otherwise.
Cars entering the Korea Fuel-Tech Poland plant should be clean and in good technical
condition.
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PROHIBITED ACTIONS
CHEMICAL SUBSTANCES

Placing chemical substances on the premises
without the approval of an employee of the
environmental protection department. All
chemicals must have a current safety data
sheet (MSDS) and must be in a labeled
package.

WATER AND SOIL PROTECTION

WASTE MANAGEMENT

Disposal of waste generated during the
performance of services, all waste should be
taken and appropriately disposed of, or after
prior consultation with the employee entering
the waste ejected into a suitable container.
Disposing of hazardous waste (e.g. residues
and packaging e.g. after oils, paints, etc.) into
baskets located at the KFTP plant, without the
prior consent of the Environmental Protection
worker

WASHING THE MEANS OF
TRANSPORT

Pouring all liquids, especially dangerous and
petroleum-based ones (coolants, oils, fuels, Cleaning and washing cars, means of transport
solvents, paints, etc.) to the ground and grates at the KFTP plant.
of sewage disposal systems.

In the event of any unexpected events occurring, follow the instructions of the
accompanying introducer.
Through the adopted forms of communication, each of the subcontractors has the
opportunity to participate in the continuous improvement of the management system by submitting
comments, proposals, changes, etc.
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A statement on the "Rules for environmental contractors KFTP"

Subcontractor.................................................................................................
(name)
I declare that I have read the document "Environmental rules for KFTP subcontractors"
(document KFTP-OHSEI-16-F02).
I undertake to comply with the provisions of the Instruction. I undertake to familiarize myself with
its content and to train all employees performing work at the KFTP.
…………………………………
Place and date
……………………………………………………………………………
Contractor (full name, stamp and signature)
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