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W związku z wdrożonym w Terra Recycling Sp. z o.o.  systemem zarządzania środowiskowego 

zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie należącym do  
Terra Recycling Sp. z o.o.  do stosowania poniższych zasad. 

 
1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za 

przestrzeganie zobowiązań zawartych w niniejszym dokumencie. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego  w Terra Recycling Sp. 

z o.o.  systemu zarządzania środowiskowego, a w szczególności do: 
a. Przestrzeganie przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i p.poż. 
b. Organizacji stanowisk roboczych zgodnie z w.w. przepisami. 
c. Zapoznanie się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i p.poż. oraz 

wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej. 
d. Przeprowadzenie uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego 

wymogi instrukcji BHP i p.poż. 
e. Zobowiązanie osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do 

szczegółowych uwag i zaleceń otrzymanych od osoby zalecającej wykonanie prac oraz od 
służb BHP. 

f. Właściwej gospodarki odpadami: 
- Prowadzenie segregacji odpadów w miejscu ich powstawania. 
- Gromadzenie wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i 

zabezpieczonych miejscach. 
- Usuwanie odpadów z terenów należących do Terra Recycling Sp. z o.o.. we 

własnym zakresie. 
- Uzgodnienie sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z 

odpadami niebezpiecznymi z Inspektorem ds. BHP/Pełnomocnikiem ZSZ, 
g. Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi. 
h. Zabezpieczenie terenu zakładu przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów 

technicznych. 
i. Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska, w tym racjonalnego 

korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców. 
j. Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie: 

- bez wycieków oleju/ innych substancji chemicznych, 
- spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym. 

k. W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić Inspektora ds. 
BHP/Pełnomocnika ZSZ tel. nr  519 531 430 / 502 407 301 w celu podjęcia wspólnych 
działań naprawczych. Jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju/innej substancji 
chemicznej należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i 
przetransportować do utylizacji. 

l. Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności. 
m. Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia. 

 
3. Wykonawca odpowiada za negatywne wpływy na środowisko naturalne wynikające z 

postępowania niezgodnego z w.w. zasadami. 
 
4. Wykonawca odpowiada w całości za prewencję BHP i p.poż., postępowania powypadkowe 

dotyczące swoich pracowników. 
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5. Wykonawca zewnętrzny zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP 

Terra Recycling Sp. z o.o.  o zaistniałym wypadku/pożarze z udziałem swoich pracowników tel. nr 
519 531 430 

 
6. Osoby, które przebywają na terenie zakładu Terra Recycling Sp. z o.o. przez określony krótki czas 

wymagany dla wykonania prac, jak np. kierowcy taboru samochodowego, zobowiązani są do 
przestrzegania wszelkich znaków i opisów zakazu i nakazu. Osoby te nie mogą przebywać w 
rejonach innych niż wyznaczone dla np. załadunku i rozładunku. 

 
7. Terra Recycling Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez 

swoich przedstawicieli. 
 
8. Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu Terra Recycling Sp. z 

o.o.   osób wskazanych przez przedstawicieli Terra Recycling Sp. z o.o. które nie stosują się do 
w.w. zasad oraz ogólnych i szczegółowych (obowiązujących w Terra Recycling Sp. z o.o.  zasad 
BHP i p.poż. 

 
Oświadczam, że przyjmują zasady ustalone w niniejszym protokole. 
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