DZIENNA KARTA
KONTROLI WYKONAWCY

Data:

Kontakt w nagłych wypadkach:
Ochrona 91 47 23 419
Wymagane pozwolenie na prace pożarowo
niebezpieczne:

Nazwa prac:
Miejsce prac:

TAK

NIE

Nazwa firmy
Imię i nazwisko

Zgoda na wykonanie
prac: Mistrz PD, Cell
Lead (pod jego

Odpowiedzialny za prace z BSST
Tel.

Nadzorujący prace ze strony wykonawcy

nieobecność Team Lead )

Wykonawca deleguje Kierownika lub Brygadzistę, który w jego imieniu
bedzie odpowiadał za własne działania i zaniechania, jak również za
działania jak i zaniechania Współpracowników

Imię i nazwisko

Tel.
Imię i nazwisko (czytelny podpis)

Tel.

Przed pracą

Do sprawdzenia:

OK/NG/ND

OK/NG/ND

OK/NG/ND

TAK / NIE

ND

ND

1

Czy będą prowadzone prace o potencjalnie wysokim ryzyku? Lista prac na stronie 2. Jeśli
tak, wypełnij stronę 2.

2

Czy obszar wykonywania prac został wyznaczony i oznakowany (taśma ostrzegawcza,
pachołki)?

ND

Czy obszar wykonywania prac został wyznaczony i oznakowany (taśma ostrzegawcza,
3
pachołki)?

ND

4 Czy wszyscy pracownicy posiadają i stosują imienne karty LOTO?

ND

Czy pracownicy używają obuwia ochronnego, odzieży roboczej i kamizelek
5
ostrzegawczych?

ND

6

W przypadku prac na wysokości powyżej 2 metrów pracownicy są wyposażeni w:
- kaski z paskiem podbródkowym
- szelki i linki bezpieczeństwa przymocowane do stałego punktu konstrukcyjnego
- używają podnośników lub rusztowań

ND

7

Jeśli podczas prac stosowane są substancje chemiczne, czy pracownicy stosują
wymagane środki ochrony indywidualnej?

ND

8 Czy materiały i narzędzia nie blokują wyjść ewakuacyjnych i urządzeń ppoż.?

ND

9 Czy materiały i narzędzia nie blokują wyjść ewakuacyjnych i urządzeń ppoż.?

ND

10

Czy odpady wytworzone podczas prowadzonych prac są magazynowane
w przeznaczonych do tego pojemnikach, które są odpowiednio oznakowane?

PODPISY

11 Czy zakończono sprzątanie (usunięcie brudu, wyczyszczenie podłogi itp)?

ND

ND

ND

ND

Czytelne podpisy osób sprawdzajacych:

KOORDYNATOR BHP
KONTROLA BHP

Godzina:

Czy został wyznaczony koordynator BHP, o którym mowa w Art. 208 Kodeksu Pracy?
Jeśli tak, wypełnij porozumienie na stronie 3.
Koordynatora BHP wyznacza się gdy jednocześnie w tym samym miejscu i czasie wykonują pracę pracownicy
zatrudnieni przez różnych pracodawców (np. BSST + firma zewnętrzna lub dwie firmy zewnętrzne)
Koordynator BHP sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych
w tym samym miejscu.
Szczegółowe zadania koordynatora zostały opisane w Porozumieniu- wyznaczenie koordynatora.
Okresowa kontrola BHP (czytelny
podpis), godzina:

TAK

NIE

Uwagi:

Data i godzina otrzymania karty:
OCHRONA

Po pracy

Odpowiedzialny za prace z
Mistrz, B-Me: Cell Lead,
BSST lub w przypadku jego
Process Lead, MA Lead, w
nieobecności - Mistrz PD
Odpowiedzialny za prace z przypadku ich nieobecności
lub technik UR, B-Me: Cell
BSST
Team Lead
Lead, Process Lead, MA
(gdy prace prowadzone na
Lead, w przypadku ich
produkcji)
nieobecności Team Lead

Podpis pracownika ochronny:

Po zakończeniu prac firma zewnętrzna musi otrzymać podpis
w pkt 9, 10 od Nadzorującego prace z BSST lub zastępcy i zdać kartę
ochronie.
Bez podpisu firma nie może opuścić zakładu.
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BSST LP 2015

PRACE O POTENCJALNIE WYSOKIM RYZYKU
CZY PROWADZONE BĘDĄ PRACE O POTENCJALNIE WYSOKIM
RYZYKU:

TAK

WYMAGANE PISEMNE ZEZWOLENIA

- dowolne prace w obszarze Działu Mieszania i Magazynu Surowców

-

- prace w obszarze klejowników i/lub innych strefach zagrożenia wybuchem

-

- prace w obszarze zbiorników dobowych (Dział Mieszania), zbiorników z
olejem procesowym i opałowym,

-

- prace na wysokości,

-

- dostęp do obszarów dachu zdefiniowany w procedurze BSST-LP-2018
Prace na wysokości,

PISEMNE ZEZWOLENIE

- prace w strefach ograniczonego dostępu,

PISEMNE ZEZWOLENIE

- prace na lub w pobliżu instalacji wysokiego napięcia (>1kV) i prace pod
niebezpiecznym napięciem,

PISEMNE ZEZWOLENIE

- prace pożarowo niebezpieczne

PISEMNE ZEZWOLENIE

- prace załadunkowe/rozładunkowe wielkogabarytowych elementów

-

- prace budowlane obejmujące wykopy i rozbiórkę

-

Przed rozpoczęciem prac Nadzorujący ze strony Wykonawcy wraz z zespołem weryfikuje w miejscu prac ryzyko zidentyfikowane na spotkaniach wstępnych
oraz inne dodatkowe ryzyko.
Sprawdzenie przed rozpoczęciem prac czy wdrożone są środki zaradcze do minimalizowania ryzyka
1.

2.

3.
Wdrożone środki zaradcze
4.

5.

Potwierdzenie wdrożenia środków zaradczych
Imię i nazwisko

Data/
godzina

Nadzorujący ze strony wykonawcy

Osoba odpowiedzialna z BSST
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Uwagi

POROZUMIENIE - WYZNACZENIE KOORDYNATORA BHP
Na podstawie przepisów Art. 208 Kodeksu Pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:

nazwa i adres zakładu pracy

nazwa i adres zakładu pracy

nazwa i adres zakładu pracy

nazwa i adres zakładu pracy

§1
Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują pracę w tym samym miejscu

nazwa działu, obszaru, maszyny
zwanym dalej miejscem pracy.
§2
Pracodawcy zobowiązują się do współpracy między sobą w zakresie i w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.
Pracodawcy ustalają koordynatora BHP w osobie

imię i nazwisko

Na okres od dnia

do dnia

data

data

§3
Koordynator sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP przez wszystkich pracowników zatrudnionych w w/w miejscu pracy. Pracodawcy nie są zwolnieni z
obowiązku zapewniania bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez siebie pracownikom.
§4
Koordynator BHP ma prawo:
a) kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy praz przestrzegania przepisów i zasad BHP w miejscu wykonywania prac,
b) występowania do poszczególnych pracodawców oraz osób kierujących pracownikami z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń oraz uchybień w zakresie BHP,
c) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innych osób,
d) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia lub
zdrowia własnego lub innych,
e) wnioskowania do pracodawców o niezwłoczne wstrzymanie pracy w wyznaczonym miejscu, w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innych
osób,
f) wydawania poleceń wszystkim pracownikom wykonującym pracę w jednym miejscu, a zatrudnionym przez różnych pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów i zasad
BHP.

§5
Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postepowania, w tym sytuacji powstania zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników:
a) przed nawiązaniem współpracy, także okresowo, według ustaleń stron, organizowane będę spotkania upoważnionych przedstawicieli wymienionych zakładów pracy, w celu
omówienia zagadnień dotyczących zapobiegania powstawaniu zagrożeń zawodowych występujących podczas wykonywania przez nich prac.
b) Firma Bridgestone Stargard zobowiązuje się do:
• poinformowania wszystkich pracowników o zagrożeniach dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia, związanych z przebywaniem na terenie zakładu,
• zapoznania pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym miejscu pracy oraz planem ewakuacyjnym,
c) Pracownicy firm zewnętrznych w miejscu pracy zobowiązani są przestrzegać obowiązujące przepisy i zasady BHP.
§5
Zadania koordynatora BHP:
1) zebranie informacji o zagrożeniach w związku z wykonywanymi pracami od poszczególnych firm,
2) poinformowanie nadzorujących prace ze strony pracujących firm o zagrożeniach jakie mogą wzajemnie sobie stwarzać w związku z wykonywaniem prac,
3) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników w miejscu, które zostało mu zgłoszone na styku pracy kilku firm,
4) upewnienie się, że została wyznaczona osoba kierująca pracami i nadzorująca bezpieczne wykonywanie prac,
5) ustalenie zasad współdziałania pomiędzy pracującymi firmami uwzgledniające sposoby postepowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników
6) w wymaganych przypadkach zabezpieczenie maszyn zgodnie z procedurą LOTO.
koordynator nie musi cały czas przebywać w miejscu prowadzenia prac, ale musi być obecny na terenie zakładu, musi zapewnić, że jest z nim kontakt szybkim środkiem
komunikacji, np. telefon),
Osoby kontaktowe, którym koordynator BHP przekazuje informacje o zagrożeniach:

Imię i nazwisko, data
Otrzymałem informacje o zagrożeniach występujących w miejscu prowadzenia prac

Imię i nazwisko, data
Otrzymałem informacje o zagrożeniach występujących w miejscu prowadzenia prac

Imię i nazwisko, data
Otrzymałem informacje o zagrożeniach występujących w miejscu prowadzenia prac

Imię i nazwisko, data
Otrzymałem informacje o zagrożeniach występujących w miejscu prowadzenia prac

Porozumienie zawarto dnia
Podpisy pracodawców lub osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu.

Porozumienie należy sporządzić w wymaganej liczbie jednobrzmiących egzemplarzy - po 1 dla każdej ze stron.
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