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1. Informacje ogólne

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa jest integralną częścią umowy pomiędzy firmą Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, z siedzibą 

pod adresem Berkeser Straße 6, a każdym wykonawcą (zwanego dalej Wykonawcą), jeżeli Wykonawca wkroczył na teren za-

kładu Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Berkeser Straße 6, w celu wykonania prac.

Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania i przestrzegania wszystkich przepisów wykonawczych i prawnych, wytycz-
nych i norm istotnych dla wykonania jego pracy.

Akceptując zamówienie, Wykonawca oświadcza, że tylko odpowiednio wykwalifikowany personel zostanie wyznaczony 
do wykonania prac, zgodnie z przepisami ustawowymi, układami zbiorowymi i innymi przepisami.

Instrukcja bezpieczeństwa zasadniczo służy zagwarantowaniu bezpieczeństwa pracowników, zakładu i instalacji oraz 
ochrony środowiska. Jest ona wiążąca dla Wykonawcy, jego pracowników oraz wszystkich zaangażowanych przez niego 

podwykonawców (i ich pracowników) i musi być przestrzegana bez ograniczeń. Naruszenie tych postanowień stanowi naru-

szenie postanowień umowy i może prowadzić, między innymi, do obniżenia ustalonych opłat za wykonanie, rozwiązania sto-

sunku umownego lub roszczeń odszkodowawczych.

Firma Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Berkeser Straße 6, zobowiązała się w ramach swojej polityki bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska do przestrzegania wszystkich obowiązujących rozporządzeń i ustaw. W związku z tym oczekujemy, że zaangażo-

wane przez nas i pracujące na naszym zakładowym terenie firmy spełniają te same normy bezpieczeństwa i ochrony środowi-

ska, co my.

Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek, znaków nakazu i zakazu znajdujących się na terenie zakładu Aug. Winkhaus 

GmbH & Co. KG, Berkeser Straße 6.

Spożywanie alkoholu i/lub innych substancji odurzających jest surowo zabronione na terenie całego zakładu. Zabronione 
jest również wejście na teren firmy osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Palenie jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach dla palaczy.

Podczas pobytu w zakładzie Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Berkeser Straße 6, należy stosować co najmniej następujące 
środki ochrony osobistej:
•  Obuwie ochronne co najmniej klasy S1
•  Ochrona słuchu
•  Okulary ochronne
•  Przylegająca do ciała długa odzież robocza

W zależności od rodzaju wykonywanych czynności mogą być wymagane dodatkowe środki.
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2. Ważne numery telefonów

Zakres wsparcia: Funkcja Telefon

Zgłaszanie urazów, wypadków, pożarów itp. Kierownik zmiany / osoba udzielająca 

pierwszej pomocy

Pan Christian Richter
BHP

950-128

0171 / 2260515

Pan Dr. Dirk Warnow
Kierownik techniczny

950-140

0171 / 2642238

Ogólne kwestie bezpieczeństwa Pan Christian Richter
BHP

950-128

0171 / 2260515

Sprawy związane z ochroną środowiska, postę-

powaniem z odpadami, transportem i postępo-

waniem z substancjami niebezpiecznymi

Pan Jens Wilhelm
Kierownik ds. technologii powierzchni

950-126

0170 / 3328979

Utrzymanie Pan Marian Büttner
Kierownik konserwacja

950-270

0160 / 7069464

3. Alarmowanie w razie wypadku lub awarii

Pracownicy Wykonawcy, którzy odkryją potencjalny incydent lub zagrożenie, są zobowiązani do zgłoszenia go właściwe-
mu działowi.

W szczególności za zdarzenia podlegające zgłoszeniu uznaje się następujące sytuacje:

•  uszkodzenie ciała,

•  uszkodzenie mienia,

•  szkody środowiskowe (uwalnianie substancji oraz związane z tym zagrożenia i uciążliwości), 

•  pożary,

•  pobliskie zakłócenia wszelkiego rodzaju.

W celu późniejszego zbadania przyczyny wypadku, miejsce wypadku należy pozostawić bez zmian, o ile jest to zgodne z zasa-

dami ratownictwa osób i nie ma potrzeby stosowania zabezpieczeń w celu uniknięcia dalszych szkód.

4. Teren zakładu

Na początku / po zakończeniu prac na terenie zakładu Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Berkeser Straße 6, konieczna jest 
pisemna rejestracja wejścia i wyjścia w recepcji przy wejściu głównym. 

Recepcja informuje koordynatora działań, które mają zostać wykonane, o przybyciu Wykonawcy lub jego pracowników, a ko-

ordynator następnie odbiera dane osoby w recepcji i zabiera do miejsca pracy. Dostęp do innych części zakładu jest dozwolo-
ny tylko w porozumieniu lub w towarzystwie koordynatora.

Koordynator będzie informowany przez Wykonawcę o rozpoczęciu pracy, przerwie w pracy, pracy poza normalnymi godzi-

nami pracy (np. wieczorami, w soboty) oraz o zakończeniu pracy. Ponadto koordynator musi być informowany o wszelkich 
zakłóceniach, które mogą wystąpić w procesach zakładu.
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5. Ruch drogowy na terenie zakładu i przepisy ruchu drogowego

Jazda po terenie i w budynkach pojazdami osobowymi i ciężarowymi jest dozwolona tylko w porozumieniu z koordyna-
torem i na własne ryzyko. Pojazdy uczestniczące w ruchu wewnątrzzakładowym mogą być prowadzone lub obsługiwane 

wyłącznie przez odpowiednio przeszkolone osoby, które zostały do tego pisemnie wyznaczone przez ich firmę. W przypadku 
obsługi dźwigów, wózków widłowych i platform podnośnikowych, kwalifikacje operatora dźwigu, wózka widłowego i plat-
formy podnośnikowej muszą być potwierdzone kopią odpowiedniego świadectwa uprawnień.

Na całym terenie zakładu obowiązuje kodeks drogowy (wyjątek: wózki widłowe zawsze mają pierwszeństwo przejazdu!) oraz 

ograniczenie prędkości do 6 km/h.

Przejścia, drogi dojazdowe, podjazdy, a przede wszystkim drogi awaryjne muszą być zawsze przejezdne.

6. Ochrona środowiska

6.1. Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi
Na podstawie kart charakterystyki i oceny zagrożeń dla wszystkich substancji niebezpiecznych w firmie opracowano instruk-

cje zakładowe dla wszystkich rodzajów substancji niebezpiecznych.

Pracownicy firm zewnętrznych, którzy wykonują prace w strefach z substancjami niebezpiecznymi, muszą być w tym zakre-
sie poinstruowani przez Wykonawcę przed rozpoczęciem pracy.

Przy obchodzeniu się z substancjami niebezpiecznymi Wykonawca lub jego pracownicy muszą przestrzegać odpowiednich 

przepisów prawnych, takich jak niemieckie rozporządzenie w sprawie substancji niebezpiecznych (GefStoffV), rozporządzenie 

REACH i odpowiednie przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych (TRGS).

Substancje niebezpieczne można transportować i przechowywać wyłącznie w odpowiednio oznakowanych oryginalnych po-

jemnikach. Ponadto do każdej niebezpiecznej substancji musi być dołączona odpowiednia instrukcja zakładowa, którą należy 

przedstawić w każdej chwili na żądanie.

Obchodzenie się z substancjami zagrażającymi zanieczyszczeniem wody jest dozwolone tylko wtedy, gdy są one absolutnie 

niezbędne do wykonywania danej czynności. Substancje zagrażające zanieczyszczeniem wody nie mogą być odprowadzane 

do kanalizacji ani stosowane na niezabezpieczonych obszarach podłogi. W przypadku wycieku cieczy zagrażającej zanie-

czyszczeniem wody należy ją natychmiast zebrać za pomocą odpowiednich środków wiążących i poinformować o tym koor-

dynatora. Przed rozpoczęciem pracy należy podjąć odpowiednie środki ostrożności lub przygotować środki zaradcze. Proce-

sy pralnicze nie są dozwolone na terenie Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Berkeser Straße 6.

Ciśnieniowe butle gazowe muszą być zabezpieczone przed upadkiem za pomocą odpowiednich zawiesi.

6.2. Gospodarowanie odpadami
Zasadniczo należy zawsze unikać generowania odpadów. Jeśli po konsultacji z firmą Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Ber-

keser Straße 6 nie ustalono inaczej, wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za utylizację wytwarzanych przez siebie odpa-
dów. Odpady, które są usuwane przez Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Berkeser Straße 6, muszą być odpowiednio segrego-

wane i usuwane w udostępnionych pojemnikach. Odpady są segregowane w następujący sposób:

•  Metale

•  Papier i tektura

•  Materiały resztkowe i odpady przemysłowe przeznaczone do recyklingu

Ewentualny gruz budowlany i grunt z wykopów będą usuwane przez Wykonawcę w sposób profesjonalny, zgodnie z przepisa-

mi prawa z zakresu gospodarki odpadami.
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7. Wykonywanie czynności

Wraz ze złożeniem oferty, lecz nie później niż przed wykonaniem prac, Wykonawca przygotuje ocenę ryzyka dla konkretnego 

zastosowania oraz, na żądanie, przedłoży ją Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Berkeser Straße 6.

Obszary składowania, instalacje doprowadzające i utylizacyjne mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przy-
porządkowaniem. Po zakończeniu prac należy przynajmniej zamieść miejsca pracy (do stanu czystego) lub przekazać je w 

uzgodnionym stanie.

Należy zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych i przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom w od-

niesieniu do stosowanych urządzeń i systemów.

Po zakończeniu prac na budynkach, instalacjach lub maszynach należy przeprowadzić kontrolę końcowa i odbiór z koor-
dynatorem. W szczególności należy zadbać o to, aby określone urządzenia zabezpieczające ponownie funkcjonowały prawi-

dłowo.

8. Praca z niebezpieczeństwem upadku

W przypadku prac wiążących się z ryzykiem upadku, Wykonawca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa przed rozpo-

częciem prac. Wszystkie środki ochronne muszą być zaprojektowane zgodnie z zasadą T-O-P (tzn. techniczne, organizacyjne 

i personalne). Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości należy stosować jako pomoc dodatkową. 

Przed rozpoczęciem pracy wszystkie środki ochronne muszą być ponownie sprawdzone pod kątem widocznych wad; wolno 

używać wyłącznie skontrolowanego sprzętu roboczego.

Do wszystkich prac na dachach należy stosować środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości jako 

system zabezpieczający.

W przypadku prac na większą skalę z ryzykiem upadku należy przedłożyć (bez wezwania) firmie Aug. Winkhaus GmbH & Co. 

KG, Berkeser Straße 6 przed rozpoczęciem prac plan bezpieczeństwa.

9. Korzystanie z urządzeń, narzędzi i maszyn

O ile nie uzgodniono inaczej w umowie, zasadniczo Wykonawca zapewni wszystkie maszyny, środki eksploatacyjne itp. nie-

zbędne do samodzielnego wykonania prac. Narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane przez Wykonawcę w zakładzie Aug. 

Winkhaus GmbH & Co. KG, Berkeser Straße 6, musi spełniać wymagania określone przez właściwe, obowiązujące przepisy. 

Urządzenia/środki pomocowe objęte obowiązkiem kontroli muszą być skontrolowane i oznakowane zgodnie z obowiązujący-

mi przepisami.

W przypadku pracy z maszynami do szlifowania i cięcia w obszarach zagrożonych pożarem lub wybuchem, jak również w 

przypadku prac spawalniczych, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać od koordynatora odpowiednie świadectwo dopusz-

czenia do czynności niebezpiecznych pożarowo.

Jeśli stosowane jest wyposażenie (np. drabiny/stopnie, dźwig, urządzenia dźwigowe itp.) firmy Aug. Winkhaus GmbH & Co. 

KG, Berkeser Straße 6, może być ono używane tylko po uprzednim poinstruowaniu. Przed rozpoczęciem prac wykonawca 

przeprowadzi również kontrolę wzrokową i kontrolę działania. Sprzęt roboczy, dla którego upłynął termin kontroli, lub z wi-

docznymi wadami nie może być używany i musi zostać zgłoszony firmie Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Berkeser Straße 6.

10. Prace związane z instalacjami elektrycznymi

Jeżeli do wykonania czynności niezbędne jest wyłączenie prądu elektrycznego, należy to zgłosić na wczesnym etapie, aby 

móc w odpowiednim czasie dokonać odpowiednich ustaleń ze stanowiskami produkcyjnymi. Prąd może być wyłączony i po-

nownie włączony tylko przez dział utrzymania ruchu firmy Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Berkeser Straße 6.
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11. Ochrona przeciwpożarowa

Prace spawalnicze, wykorzystujące palniki, a także cięcie, lutowanie i szlifowanie oraz prace dekarskie z otwartym ogniem 

wykonywane przez Wykonawcę będą dozwolone wyłącznie w przypadku zapewnienia nadzoru przeciwpożarowego i gaśni-

cy oraz podpisanego dokumentu dopuszczenia do wykonywania czynności niebezpiecznych pożarowo. Przed rozpoczęciem 

prac z otwartym ogniem należy skontaktować się z koordynatorem firmy Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Berkeser Straße 6.

12. Ochrona danych i poufność

W kwestii wszystkich procesów firmy Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Berkeser Straße 6, lub partnerów biznesowych należy 

zachować poufność wobec osób trzecich również po zakończeniu prac.

Dane osobowe, które w trakcie pracy w zakładzie Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Berkeser Straße 6, zostały uzyskane lub są 

edytowane lub przetwarzane, nie mogą być udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane w żaden inny sposób w ce-

lach innych niż zgodne z prawem wykonanie określonego zadania.

Na terenie zakładu Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Berkeser Straße 6, fotografowanie, filmowanie i wykonywanie nagrań 

dźwiękowych oraz inne powielanie materiałów Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Berkeser Straße 6, oraz przedsiębiorstw po-

wiązanych jest zabronione bez wyraźnej zgody koordynatora.
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Pozwolenie na prace niebezpieczne pożarowo
na terenie Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Berkeser Straße 6, 98617 Meiningen

dot. spawania, cięcia, lutowania i rozdzielania lub podobnych prac w obszarach zagrożonych 

pożarem, poza stałymi miejscami pracy przeznaczonymi do tego celu.

1. Przewidywany czas wykonania prac

Data: w dniu / do dnia do: Godzina:

2. Miejsce pracy Budynek: Piętro: Pomieszczenie:

3. Prace do wykonania, rodzaj pracy:  Spawanie  Cięcie  Cięcie szlifierką Lutowanie  Ogrzewanie

Szczegółowy opis:

4. Wykonawca Firma / jednostka Nazwisko Data / podpis

5. Zleceniodawca Winkhaus Nazwisko Data / podpis

6. Działania, które 

należy podjąć

przed rozpoczęciem
prace niebezpiecznych 

pożarowo

   Usunąć wszystkie palne przedmioty i substancje, w szczególności osady pyłu, 

w promieniu              m oraz, w razie potrzeby, również w sąsiednich pomieszczeniach 

(np. ruszty, systemy przenośników).

   Zakrycie zagrożonych palnych przedmiotów, których nie można usunąć, np. drewnianych 

belek, drewnianych ścian i podłóg lub części z tworzyw sztucznych.

   Uszczelnienie otworów, fug, pęknięć itp. materiałami niepalnymi.

   Usunięcie zagrożonych osłon i izolacji.

   Eliminacja zagrożeń wybuchem w zbiornikach i rurociągach.

  Rozmieścić       l/kg    Gaśnica   Proszkowa   Pianowa    CO2

   Woda   Wiadro na wodę   Wąż na wodę

   Wyłączenie linii alarmowych (autom. czujki pożarowe) systemu sygnalizacji pożaru. 

Linia nr:         Zgłoszenie wyłączenia na nr tel.   

Wyłączone linie alarmowe systemu sygnalizacji pożaru muszą być ponownie aktywowane!

   Organizacja i wdrożenie stanowiska nadzoru przeciwpożarowego. (pozycja 7)

   Wykonawca robót zgłasza zakończenie prac niebezpiecznych pożarowo Zleceniodawcy lub 

ochronie, przedstawiając kopię.

7. Kontrola, nadzór prze-

ciwpożarowy
pomieszczeń, w których 
wykonywano prace niebez-
pieczne pożarowo, oraz ew. 
pomieszczeń przyległych oraz 
pomieszczeń powyżej i poniżej.

Podczas pracy

Nazwisko Podpis 
Po zakończeniu pracy

Nazwisko Czas trwania     godz. Podpis 

8. Alarmowanie w  
razie pożaru

 
wewnętrzne numery alarmowe 
– patrz instrukcja ochrony 
przeciwpożarowej!

Lokalizacja najbliższego ostrzegacza pożarowego:  

Lokalizacja najbliższego telefonu: #1-112

9. Zezwolenie  Należy wdrożyć wyszczególnione środki bezpieczeństwa. Należy przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania 
wypadkom, wydanych przez zrzeszenia zawodowe (przepisy DGUV 1, a także przepisy DGUV 100-500, rozdział 2.26), instrukcji 
ochrony przeciwpożarowej Zleceniodawcy oraz przepisów bezpieczeństwa ubezpieczycieli

Data Podpis kierownika zakładu Podpis przedsiębiorcy lub jej Podpis Wykonawcy 
 lub jego przedstawiciela przedstawiciela

10. Informacje zwrotne do 
Zleceniodawcy lub ochrony

Godzina Nazwisko Data / podpis

Zaświadczenie nr:
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