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1. Zakres  
 
Ten standard stosuje się do wszystkich Wykonawców, którzy wykonują prace na terenie 
jakiegokolwiek zakładu ArcelorMittal (działającego lub nie) i dotyczy tych, którzy dostarczają 
materiały do jakiegokolwiek zakładu ArcelorMittal. 
 
Dla celów tego standardu, Wykonawcy mogą zostać przyporządkowani do jednej z poniższych 
trzech kategorii:  
 
Kat. 1   Jednostki zatrudnione na podstawie umowy tymczasowej wykonujące prace w 

ramach istniejących działań np. krótkoterminowa umowa o pracę z jednostką. 
 
Kat. 2   Firmy lub jednostki zatrudnione przy dużych projektach, np. montaż nowych 

urządzeń, rozbiórka itp.  
 
Kat. 3   Firmy lub jednostki zatrudnione na podstawie umowy do wykonania szczególnych 

zadań lub dostawy szczególnych usług na terenie zakładu ArcelorMittal, np. 
szczególne zadania w zakresie utrzymania ruchu.  

 
W treści niniejszego dokumentu, zakład ArcelorMittal zatrudniający Wykonawcę określany jest 
jako Właściciel.  
 
 
2.  Zasady obowi ązujące wszystkich Wykonawców 
 
2.1.  Dla wszystkich Wykonawców, musi być obecny przedstawiciel zakładu ArcelorMittal, 

który będzie odpowiedzialny za określenie czy Wykonawca wywiązuje się z obowiązków 
określonych w umowie w zakresie posiadania i zapewnienia skuteczności systemu 
zarządzania bezpieczeństwem Wykonawcy w odniesieniu do prac określonych w tej 
umowie. 

 
2.2.  Przed rozpoczęciem prac, wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą otrzymać 

odpowiednie instrukcje i przeszkolenie w zakresie BHP, w tym procedury postępowania w 
razie nagłych wypadków.  

 
2.3.  Wykonawca musi potwierdzić na piśmie kierownictwu zakładu ArcelorMittal, że wszystkie 

narzędzia i urządzenia, które mają zostać użyte, są w stanie technicznym gwarantującym 
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bezpieczeństwo a powyższe stwierdzenie musi zostać zweryfikowane przez 
przedstawiciela zakładu.  

 
 
3.  Zasady obowi ązujące Wykonawców z kategorii 1 
 
Wykonawcy z Kategorii 1 mają stosować się do wszystkich aspektów BHP tak samo jak stali 
pracownicy ArcelorMittal np. szkolenia, zaopatrzenie w sprzęt ochrony osobistej, zgłaszanie 
wypadków itp. 
 
4.  Zasady obowi ązujące Wykonawców z kategorii 2 
 
Wykonawcy z kategorii 2 pracują nad projektami, które będą przeprowadzone na wyznaczonym 
obszarze, zwykle niezależnie od wykonywanych działań. Z zastrzeżeniem punktu 2.0, który ma 
zastosowanie do wszystkich Wykonawców, Wykonawcy z kategorii 2, którzy pracują bez stałego 
nadzoru ze strony Właściciela i odpowiadają przed Właścicielem za przeprowadzanie zleconych 
prac bezpiecznie oraz zgodnie z wymogami odpowiednich ustaw. Wykonawcy z kategorii 2 
muszą wprowadzić i utrzymać odpowiednie systemy BHP oraz nadzoru. 
 
4.1.  Właściciel zobowiązany jest zagwarantować, że obowiązki Wykonawcy w zakresie BHP 

stanowią nieodłączną cześć podpisanej umowy oraz za przeprowadzać audyty kontrolne 
w celu sprawdzenia czy Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w zakresie 
bezpieczeństwa zgodnie z umową oraz wymogami ustawowymi.  

 
4.2.  Właściciel musi posiadać procedurę zarządzania bezpieczeństwem Wykonawcy, która 

zawiera, co najmniej, zapisy w zakresie poniższych kwestii: 
 
 

4.2.1.  Wstępna zdolność Wykonawcy 
Właściciel powinien posiadać proces oceny wstępnej zdolności w oparciu o ryzyko oraz 
listę wstępnie kwalifikujących się Wykonawców. Kwalifikacje muszą określać wyniki w 
zakresie BHP oraz potwierdzać istnienie odpowiedniego systemu zarządzania 
bezpieczeństwem.  

 
 

4.2.2. Rozmowy przed przetargiem 
Właściciel musi omówić zakres projektu lub umowy z potencjalnym Wykonawcą podczas 
przeglądu lub spotkania przed przetargiem. Rozmowa ta musi dotyczyć informacji na 
temat potencjalnego ryzyka pod względem BHP wiążącym się z pracą, która ma zostać 
wykonana, jak również szczególnych standardów BHP obowiązujących w zakładzie. 

 
4.2.3. Dokumenty przetargowe 
Dokumenty przetargowe Wykonawcy muszą zawierać ogólny plan bezpieczeństwa, który 
określa i odnosi się do ryzyka związanego ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Należy 
określić koszt wdrożenia takiego planu, jak również część składową ceny. W celu 
wykluczenia tego elementu z procesu negocjacji cenowych  
 
4.2.4. Wybór 
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Ocena przetargu musi zawierać ocenę planu bezpieczeństwa Wykonawcy. Ocena 
bezpieczeństwa w procesie wyboru odgrywa nie mniejszą rolę niż inne oceny takie jak 
ocena kosztów czy możliwości technicznych i startujący do przetargu muszą być 
świadomi, że niewystarczające odniesienie się do kwestii bezpieczeństwa w ofercie jest 
podstawą do straty umowy. W procesie oceny i wyboru musi brać udział upoważniony 
personel z działów BHP, Zamówień, Ochrony Środowiska oraz Kierownictwo liniowe. 

 
4.2.5. Zasady umowy 
Dokument umowy musi zawierać klauzule obejmujące bezpieczeństwo, łącznie z klauzulą 
wymagającą od Wykonawcy przestrzegania polityki, zasad i procedur bezpieczeństwa 
właściciela, wszystkich państwowych ustaw, i wykazania odpowiedniego poziomu 
ubezpieczenia w zakresie wynagrodzenia pracowników oraz odpowiedzialność cywilną, 
umowę odszkodowania i klauzulę dotyczącą rozwiązania umowy oraz likwidacji szkód 
wynikających z nieprzestrzegania zasad BHP przez Wykonawcę. Wykonawca musi 
ujawnić Właścicielowi, a ten musi zaakceptować zamiar zatrudnienia podwykonawcy do 
wykonania jakichkolwiek prac. Umowa musi również zawierać szczegółowy plan 
bezpieczeństwa dla określonego miejsca pracy w zakresie zakontraktowanych prac. 
Wszystkie uzgodnione zasady i warunki zawarte w umowie z Wykonawcą odnoszą się 
również do podwykonawców, zarówno firm jak i jednostek.  

 
4.2.6. Konferencja przed rozpoczęciem prac 
Właściciel musi przeprowadzić konferencję z wybranym dostawcą przed rozpoczęciem 
prac w celu omówienia oczekiwań dotyczących bezpieczeństwa oraz innych wymogów na 
podstawie planu BHP dla określonego miejsca pracy włączając zgłaszanie urazów czy 
wypadków.  

 
 

4.2.7. Monitorowanie i ocena 
Właściciel musi monitorować prace Wykonawców i przeprowadzić formalne przeglądy, 
które będą zawierały wyniki pod względem bezpieczeństwa. Zostaną przygotowane, 
uzgodnione i udokumentowane plany działań, by skorygować obszary o niedostatecznej 
ocenie. Wszystkie plany działań będą uzupełniane podczas regularnych spotkań 
oceniających.  

 
 

4.2.8. Zapisy 
a) Należy przechowywać ewidencję wyników w zakresie BHP do wykorzystania w 
przyszłych procesach selekcji. 
b) Właściciel musi również przeprowadzić końcową inspekcję oraz ogólną ocenę prac 
wykonanych przez Wykonawcę. Proces oceny powinien być udokumentowany i użyty do 
określenia, czy Wykonawca ma zostać na liście wstępnej zdolności i czy jest może być 
brany pod uwagę do prac w przyszłości.  

 
 
 
 

5.  Zasady dotycz ące Wykonawców z kategorii 3  
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Zadania lub usługi wykonywane przez Wykonawców z Kategorii 3 dotyczą prac w 
obecnych obszarach operacyjnych. Właściciel musi zastosować zasady określone w 
części 4.2 w sytuacji, gdy zasady te są odpowiednie. Dodatkowo, jeśli Wykonawca/y 
wykonują niebezpieczne prace, lub pracują w niebezpiecznych obszarach, Wykonawca 
musi przestrzegać procedur zakładowych takich jak oceny ryzyka oraz pozwolenia na 
pracę. Prace wymagające zgrzewania i cięcia (na gorąco), przebywania w zamkniętych 
przestrzeniach, prace wykopaliskowe czy wykopy są przykładami, gdzie pozwolenie na 
pracę może być wymagane.  

 
5.1. Jeśli pozwolenie na pracę jest wymagane, musi:  
 
5.1.1. Być wystawione przez upoważnioną osobę z firmy Właściciela dla kompetentnej osoby z 

firmy Wykonawcy (Upoważnioną osobą jest zwykle osoba odpowiedzialna za dany 
obszar geograficzny lub zadanie, gdzie Wykonawca ma pracować i/lub wyznaczona 
kompetentna osoba upoważniona w danej dziedzinie takiej jak zarządzanie gazem 
koksowniczym);  

 
5.1.2. Określać prace, które mają być wykonane, zidentyfikowane ryzyko oraz wymagane 

procedury bezpiecznej pracy; 
 
5.1.3. Być sprawdzone przez kierownika zakładu ArcelorMittal i wydane ponownie, jeśli nastąpi 

zmiana w warunkach czy zakresie prac; 
 
5.1.4. Być rozumiane przez każdą osobę zaangażowaną w dane prace.  
 
5.2. Kierownik zakładu ArcelorMittal musi: 
 
5.2.1 Upewnić się, że, w razie potrzeby, Wykonawca wyraźnie wytyczył granice miejsca prac; 
 
5.2.2. Upewnić się, że w razie kontroli Wykonawca udostępnia do wglądu zezwolenie na pracę 

w miejscu pracy;  
 
5.2.3. Monitorować pracę Wykonawcy w celu sprawdzenia zgodności z warunkami określonymi 

w zezwoleniu; 
 
5.2.4. Dokumentować i zgłaszać wszelkie zdarzenia w zakresie bezpieczeństwa pracowników w 

tym obszarze, oraz 
 
5.2.5. Dokonać zmian lub cofnąć pozwolenie, jeśli zostanie rozpoznane nowe ryzyko.  

 
 
 


