Sosnowiec, dnia 14.05.2013r.

ZARZĄDZENIE

Nr 15/2013

ZARZĄDU
K W K „K azim ierz-Juliusz” Sp. z o.o. w Sosnowcu
z dnia 14.05.2013r.
w sprawie zasad zatrudniania podmiotów gospodarczych (tzw. firm obcych) na powierzchni
w ruchu zakładu górniczego KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o. w Sosnowcu”

Zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym, Prawem Budowlanym, Prawem Pracy oraz
w oparciu o przepisy wykonawcze do w/w aktów prawnych jak również w nawiązaniu do zarządzeń
obowiązujących w Kopalni

ZARZĄDZAM
1. Wybór podmiotu gospodarczego celem wykonania prac w podziemnych wyrobiskach
górniczych w ruchu zakładu górniczego winien odbywać się zgodnie z odpowiednim do
wartości zamówienia regulaminem obowiązującym w KWK „Kazimierz-Juliusz”
Sp. z o.o. w Sosnowcu i Zarządzeniem Prezesa Zarządu - Dyrektora Kopalni <w sprawie zasad
planowania i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane podmiotom obcym
w KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o. w Sosnowcu.
2. Powierzenie prac podmiotowi gospodarczemu może nastąpić po zawarciu dwustronnej
umowy cywilno-prawnej, która winna być: podpisana przez wymienione w preambule osoby
(upoważnione do reprezentowania spółki) oraz zaopiniowana
przez radcę prawnego,
parafowana przez Kierownika Działu zlecającego prace i osoby wymienione w umowie
imiennie, które są_odpowiedzialne za realizację umowy.
3.

Umowa, o której m owa powyżej powinna zawierać część handlową i część technicznoorganizacyjną

4. Część handlowa umowy winna zabezpieczać w należyty sposób interesy Kopalni,
a w szczególności:
- zawierać jasno sprecyzowany przedmiot umowy, cenę oraz sposób i tryb odbioru
i rozliczenia robót (usług, dostaw), termin realizacji i termin zapłaty,
- określać zakres . sporządzenia projektu technicznego, technologii i instrukcji
w zależności od rodzaju prac objętych umową i wymagań obowiązujących przepisów,
- określać formę i tryb przekazania miejsca pracy (terenu budowy), dokumentacji, technologii
itp.,
- określać tryb postępowania w przypadku zmiany warunków mających wpływ na wartość
przedmiotu umowy,
- określać zasady zlecania i wykonywania robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji
umowy,
- określać zasady dokumentowania i tryb postępowania w przypadku wystąpienia przestoju,
niezależnie od przyczyn jego powstania,
- określać zasady korzystania z pomieszczeń i urządzeń Kopalni przekazanych Wykonawcy
na czas realizacji przedmiotu umowy, zasady korzystania przez pracowników Wykonawcy
z markowni, łaźni itp.,
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określać w sposób jednoznaczny tryb postępowania gwarancyjnego, zasady funkcjonowania
serwisu itp.,
zawierać jednakowe dla stron umowy zasady stosowania kar umownych w przypadku
niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy, oraz tryb wypowiedzenia i odstąpienia od
umowy,
zawierać inne uwarunkowania wynikające z przeprowadzonej procedury wyboru
Wykonawcy (dostawcy) mające wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy.
zawierać wykaz obiektów i robót towarzyszących (jeżeli występują) robotom lub usługom,
które wchodzą w zakres rzeczowy i finansowy umowy,
zawierać wykaz usług, sprzętu i materiałów, które Wykonawca winien dostarczyć
w ramach realizacji umowy oraz wykaz usług, sprzętu i materiałów, które winna dostarczyć
Kopalnia, jak rów nież zasady rozliczeń oraz cenniki za korzystanie ze sprzętu i usług, gdy
nie są one objęte w /w wykazami,
zawierać zapisy i klauzule wynikające z uchwał Zarządu Spółki, Zarządzeń Prezesa Zarządu
- Dyrektora K opalni lub Zarządzeń Prezesa Zarządu - Kierownika Ruchu Zakładu
Górniczego i obowiązujących regulaminów.

5. Część techniczno-organizacyjna umowy musi zawierać:
- umiejscowienie schem atu organizacyjnego (lub jego części) podmiotu gospodarczego
w schemacie organizacyjnym Kopalni,
- wyznaczone imiennie osoby kierownictwa i dozoru ruchu zarówno Kopalni jak i podmiotu
gospodarczego (W ykonawcy) do współpracy, nadzoru i koordynacji prac będących
przedmiotem umowy,
,■
- zasady współpracy oraz szczegółowy podział obowiązków pomiędzy osobami kierownictwa
i dozoru ruchu Kopalni a podmiotem gospodarczym (Wykonawcą) realizującym umowę
w zakresie organizacji pracy, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zapobieganiu ryzyku
zawodowemu oraz wzajemnego informowania się o istniejącym ryzyku,
- organizację przeszkolenia pracowników podmiotu gospodarczego wykonujących prace
w ruchu zakładu górniczego w zakresie obowiązujących w Kopalni przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego,
występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania,
znajomości rejonu prac a także zgłaszania wypadków i zagrożeń - zgodnie z załącznikiem nr
1 (do umowy należy wprowadzić elementy niniejszego załącznika odpowiednio dla
realizowanej usługi (roboty) przez konkretny podmiot gospodarczy),
- zasady i warunki dostarczania materiałów, urządzeń, sprzętu do miejsca prowadzenia prac
(robót),
- zasady ewidencji czasu pracy oraz kontroli ruchu osobowego i materiałowego zgodnie
z aktualnie obowiązującymi zarządzeniami,
6. Dodatkowo, w celu prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Środowiskowego,
w umowie należy wprowadzić zapis o posiadaniu przez KWK „Kazimierz-Juliusz”
Sp. z o.o. Systemu Zarządzania Środowiskowego. Ponadto do umowy należy dołączyć:
- instrukcję dla W ykonawcy,
- aktualny rejestr aspektów środowiskowych,
zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego - Prezesa
Zarządu w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko
przez wykonawców (dostawców) podczas realizacji zadań na rzecz KWK „Kazimierz-Juliusz”
Sp. z o.o. w Sosnowcu.
7. Po podpisaniu umowy a przed przekazaniem miejsca pracy (terenu budowy) Wykonawca
powinien:
- przedstawić koordynatorowi:
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a) listę pracowników wraz z potwierdzeniem odbycia szkolenia wstępnego,
b) aktualne badania lekarskie i inne wymagane badania oraz niezbędne stwierdzenia
kwalifikacji pracowników,
c) potrzebne upoważnienia do obsługi urządzeń i wykonywania prac - w przypadku
konieczności ich posiadania przez pracowników Wykonawcy,
dostarczyć określone w umowie projekty techniczne, technologie i instrukcje do
zatwierdzenia przez KRZG,
dostarczyć do Biura Przepustek listę pracowników w celu wydania przepustek
tymczasowych (lub jednorazowych),
w przypadku ustaleń o korzystaniu z systemu RCP Kopalni - dostarczyć do markowni listę
pracowników w celu wydania kart magnetycznych (dyskietek),

8. Po spełnieniu uprzednio wymienionych formalności, Dział Pracowniczo Administracyjny
przydziela Wykonawcy pomieszczenia biurowe oraz miejsca w łaźni i szatni. W razie potrzeby
wynikającej z rodzaju wykonywanych prac, Kierownik Działu na rzecz którego wykonywane są
prace, w porozumieniu z Oddziałem Utrzymania Ruchu Na Powierzchni i Transportu
Wewnętrznego przydziela Wykonawcy pomieszczenia warsztatowe i magazynowe. Następnie
Komisja wyznaczona przez Kierownika Działu na rzecz, którego wykonywane są prace przez
podmiot gospodarczy, dokonuje protokolarnego przekazania miejsca lub rejonu pracy
(terenu budowy) Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy krótkoterminowych prac wykonywanych
w obecności osoby towarzyszącej ze strony Kopalni i pod jej nadzorem (pomiary, serwis itp.).
9. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac na powierzchni w ruchu zakładu górniczego przez
podmiot gospodarczy Kierownik Działu, na rzecz którego wykonywane są pracę, powiadamia
po akceptacji KRZG właściwy organ nadzoru górniczego. Pisemne powiadomienie winno
zawierać:
- zakres wykonywanych prac,
- datę rozpoczęcia prac oraz przewidywany termin ich zakończenia,
- wycinkowy schemat organizacyjny podmiotu wykonującego prace, dostosowany do
schematu organizacyjnego Kopalni,
- zasady współpracy i koordynacji pomiędzy osobami kierownictwa i dozoru ruchu Kopalni
i Wykonawcy prac.
10. Kierownicy Działów zlecający prace podmiotom gospodarczym: zobowiązani są do pisemnego
powiadamiania Działu BHP (TBH) oraz Sekcji Inwestycji, Nadzoru Budowlanego
i Przetargów (IPI) w Dziale Inwestycji, Przygotowania i Ekonomiki Produkcji (TIP)
o rozpoczęciu pracy przez firmę obcą w którym Ujęte będą następujące informacje:
- nazwa i adres podmiotu wykonującego prace,
- zakres prac,
- okres zatrudnienia.
Natomiast Sekcję IPI zobowiązuje się do prowadzenia wykazu przedmiotowych podmiotów
gospodarczych.
11. Najpóźniej do dnia 5 każdego miesiąca, odpowiednia komórka Działu Pracowniczo
Administracyjnego zobowiązana jest do dostarczenia do Sekcji IPI pisemnego wykazu ilości
dniówek przepracowanych przez pracow ników . podmiotów gospodarczych (firm obcych)
w poprzednim miesiącu w rozbiciu na pracowników fizycznych i etatowych oraz
średniomiesięcznego zatrudnienia w w/w podmiotach.
12. W przypadku zmiany któregokolwiek z Zarządzeń Prezesa Zarządu - Dyrektora Kopalni lub
Zarządzeń Prezesa Zarządu - Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, na które powołuje się
niniejsze Zarządzenie, należy zmiany te uwzględnić przy realizacji niniejszego Zarządzenia.
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Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
Traci moc:
1. Zarządzenie nr 27/2006 Prezesa Zarządu - Ki erownika Ruchu Zakładu Górniczego KWK
„Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o. w Sosnowcu z dnia 15.05.2006r. określające zasady zatrudniania
podmiotów gospodarczych (tzw. firm obcych) na powierzchni w ruchu zakładu górniczego
KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o. w Sosnowcu”
Dokumenty powiązane:
1. Zarządzenie Nr 71/2003 Prezesa Zarządu Kopalni z dnia 15.12.2003r. w sprawie kontroli ruchu
materiałowego i osobowego na terenie KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o.
2. Zarządzenie Nr 14/2006 Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego - Prezesa Zarządu KWK
„Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o. z dnia 23.02.2006r. w. sprawie rozpowszechniania zasad
i trybu postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko przez wykonawców
(dostawców) podczas realizacji zadań na rzecz KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o.
w Sosnowcu..
3. Instrukcja nr 356/06 z dnia 15.09.2006r. p/t „Instrukcja szczegółowa dotycząca funkcjonowania
komputerowego systemu rejestracji i ewidencji czasu pracowników KWK „Kazimierz-Juliusz”
Sp. z o.o.” wprowadzona Uchwałą nr 180/2006 Zarządu KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o.
w Sosnowcu z dnia 15.09.2006r.
4. Zarządzenie nr 39/2012 Prezesa Zarządu - Dyrektora Kopalni KWK „Kazimierz-Juliusz”
Sp. z o.o. w Sosnowcu z dnia 23.11.2012r. w sprawie zasad planowania i udzielania zamówień
na dostawy, usługi i roboty budowlane udzielane podmiotom obcym w KWK „KazimierzJuliusz” Sp. z o.o. w Sosnowcu.

Otrzymują:
Wszystkie działy Kopalni.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - U reg u lo w an ia w zakresie bhp dotyczące podm iotu gospodarczego (firm y
obcej) zatrudnionego n a pow ierzchni w ruchu zakładu górniczego K W K „K azim ierzJuliusz” Sp. z o.o. w Sosnow cu.

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Prezes Zarządu
Dyrektor Kopalni
PREZES ZA RZĄ D U
DYREKTOR KOPALNI ,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2013r.

Uregulowania w zakresie bhp dotyczące podmiotu gospodarczego (firmy obcej)
na powierzchni w ruchu zakładu górniczego KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o.
w Sosnowcu.

I.
1.

2.
3.

4.

II.
1.

2.

3.

4.

5.

Znajomość i przestrzeganie Procedur zawartych w Dokumencie Bezpieczeństwa.
W związku z posiadanym przez Kopalnię Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać wszystkich swoich
pracowników z obowiązującym Dokumentem Bezpieczeństwa.
Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania Procedur Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy zawartych w Dokumencie Bezpieczeństwa.
Dokument Bezpieczeństwa oraz Procedury Systemowe dostępne są u Pełnomocnika
Dyrektora ds. Zarządzania Bezpieczeństwem. Wersja elektroniczna dostępna jest
w wewnętrznej sieci komputerowej kopalni.
Sporządzanie kopii odpowiednich części Dokumentu Bezpieczeństwa możliwe jest
za pisemną zgodą Wiceprezesa Zarządu - Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o., bez prawa udostępniania ich osobom trzecim.
Tryb zgłaszania oraz ustalania przyczyn i okoliczności wypadków lub niebezpie
czeństw zagrażających życiu lub zdrowiu ludzkiemu w zakładach górniczych.
Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania prac na powierzchni w ruchu
zakładu górniczego, zobowiązany jest w przypadku pracy wielozmianowej do podania
dyspozytorowi Kopalni wykazu aktualnych dyżurów osób Kierownictwa i służb BHP.
W razie wypadku przy pracy Wykonawca winien powiadomić dyspozytora ruchu
Kopalni o wypadku podając następujące dane:
- miejsce wypadku,
- przebieg wypadku,
czynności wykonywane przez poszkodowanego,
- rodzaj uszkodzeń, obrażeń,
dane osobowe poszkodowanego.
W przypadku zaistnienia wypadku lub niebezpiecznych zdarzeń Kierownik Ruchu
Zakładu Górniczego KW K „Kazimierz-Juliusz” lub działający z jego upoważnienia
pracownik zakładu górniczego powiadamia Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego
w Katowicach, zgodnie z określonymi przez niego Ustaleniami.
Dla ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia Kierow
nik Ruchu Zakładu Górniczego KWK „Kazimierz-Juliusz” jak również Wykonawca
zobowiązani są przygotować wymagane dokumenty i postępować zgodnie z procedurą
ujętą w Ustaleniach Dyrektora OUG w Katowicach.
Przekazania do Działu TBH kopalni w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca
statystyki wypadkowej za ubiegły miesiąc.

III. Udzielanie pomocy medycznej pracownikom zatrudnionym przez Wykonawcę
1. Do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy na stanowiskach pracy
obsługiwanych przez Wykonawcę zobowiązany jest Wykonawca.
2. W przypadkach ciężkiego uszkodzenia ciała, kiedy Wykonawca nie jest w stanie udzie
lić pomocy medycznej poszkodowanemu jak również nie jest w stanie zorganizować
transportu poszkodowanego do punktu medycznego - osoba dozoru Wykonawcy przy

zgłaszaniu wypadku do dyspozytora Kopalni winna go o tym powiadomić. W takim
przypadku, dyspozytor Kopalni zobowiązany jest niezwłocznie skierować pracowników
Kopalni najbliżej zatrudnionych miejsca wypadku do pomocy w transporcie
poszkodowanego jak również w przypadkach szczególnych wysłać do poszkodowanego
dyżurującego lekarza.
3. Koszty wypadku związane z udzieleniem pomocy medycznej w punkcie opatrunkowym
i transportem poszkodowanego sanitarką ponosi Wykonawca.
4. W przypadku pozostawienia poszkodowanego w lecznicy zamkniętej obowiązek
powiadomienia rodziny spoczywa na Wykonawcy.
IV.

Wyposażenie miejsc pracy w apteczki sanitarne, nosze oraz zatrudnianie sanita
riuszy.
1. W przypadku gdy Wykonawca wykonuje prace w samodzielnym rejonie (jako
samodzielny oddział), ciąży na
nim obowiązek wyposażenia stanowisk pracy
w apteczki oraz posiadania sanitariuszy oddziałowych na każdej zmianie (§ 673 Rozpo
rządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpoża
rowego w podziemnych zakładach górniczych z późniejszymi zmianami)
2. W przypadku realizacji przez Wykonawcę prac (usług) w rejonie obsługiwanym przez
oddział Kopalni, wyposażenie stanowisk pracy w apteczki i nosze oraz sanitariuszy na
każdej zmianie roboczej zapewnia Kopalnia.
*.

V.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Szkolenia wstępne, okresowe, pouczenia BHP, instruktaże stanowiskowe.
Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni w ruchu zakładu górniczego KWK „Kazimierz Juliusz”, przed rozpoczęciem pracy w Kopalni, zobowiązani są do odbycia:
a) szkolenia wstępnego ogólnego, zwanego dalej instruktażem ogólnym,
b) szkolenia wstępnego na stanowisku pracy, zwanego instruktażem stanowiskowym.
Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) zakończone egzaminem z zakresu
znajomości porządku obowiązującego w KWK „Kazimierz - Juliusz”, dyscypliny pracy,
przepisów bhp, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa p. pożarowego, występujących
zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót oraz zgłaszania
wypadków i zagrożeń, przeprowadza Spółka Szkoleniowa przy KWK „Kazimierz Juliusz” na koszt Wykonawcy,
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) przeprowadza
i ponosi jego koszty Wykonawca.
Pracownicy W ykonawcy zobowiązani są posiadać aktualne szkolenie okresowe.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania cotygodniowych pouczeń bhp
potwierdzonych podpisami pracowników, zgodnie z tematami opracowanymi dla
pracowników Kopalni, które dostarczy Dział TBH.
Wykonawca
zobowiązany jest
do wydawania
szczegółowych
instrukcji
i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy oraz
prowadzenia „Książek Instruktaży Stanowiskowych”.

VI. Prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych.
1. Wykonawca
odpowiedzialny jest
za
zachowanie wymogów bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych w zakresie
zapewnienia:
- bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami,
- odpowiednich środków zabezpieczających,
- instruktażu pracowników,

- uprawnień (upoważnień) pracowników.
2. Dotyczy to min. takich prac jak:
- praca w zbiornikach zamkniętych i wnętrzach urządzeń technicznych,
- praca poniżej powierzchni gruntu,
- praca na wysokościach i roboty budowlane,
- prace spawalnicze,
- praca przy użyciu materiałów niebezpiecznych o własnościach żrących
i toksycznych.
VII. Profilaktyczne badania lekarskie, badania psychologiczne.
1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracowników z ważnym orzeczeniem
lekarskim oraz brakiem przeciwwskazań do prac na określonych stanowiskach. Dotyczy
to badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. (Dz. U Nr 69 poz. 332 z później
szymi zmianami).
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za zatrudnienie pracowników posiadających ważne
orzeczenie psychologiczne na stanowiskach, które tego wymagają.
VIII. Odzież ochronna i środki ochrony osobistej, posiłki profilaktyczne i napoje.
1. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć swoich pracowników w niezbędną
i dopuszczoną przepisami do użycia odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (§ 670
Rozporządzenia M inistra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. z późniejszymi- zmianami)
oraz zapewnić posiłki profilaktyczne i napoje zgodnie z Kodeksem Pracy.
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