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1. Kontrahenci wykonujący prace lub usługi na rzecz CEMEX Polska (zwani dalej „Kontrahenci”)
zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad BHP i ppoż. wynikających z
polskiego ustawodawstwa, Polityki BHP CEMEX Polska oraz niniejszego Załącznika. Takie same
obowiązki mają wszyscy podwykonawcy Kontrahenta, przy czym Kontrahent ponosi pełną
odpowiedzialność za swoich podwykonawców w tym zakresie. Stanowi to warunek zawarcia
umowy.
2. Wszystkie umowy z Kontrahentami stwierdzają, że wymóg pracy w bezpieczny sposób oraz
zgodnie z przepisami i zasadami BHP i ppoż. obowiązującymi na terenie zakładów CEMEX Polska
jest warunkiem zawarcia umowy.
3. Przed podjęciem pracy Kontrahent zobowiązany jest wyznaczyć osobę nadzorującą, sprawującą
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników i podwykonawców
Kontrahenta wykonujących pracę na rzecz CEMEX Polska.
4. Osoba nadzorująca razem z odpowiedzialnym nadzorującym daną pracę kierownikiem/specjalistą
ds. nadzoru CEMEX Polska lub koordynatorem BHP (o ile został wyznaczony) oraz w razie
potrzeby specjalistą ds. BHP CEMEX Polska przeanalizuje bezpieczeństwo wykonywanych prac na
terenie zakładu CEMEX Polska, wymieniając niezbędne informacje dotyczące zagrożeń oraz
stosowania odpowiednich zabezpieczeń.
5. Przekazanie inwestycji do realizacji lub urządzeń do remontu i odbiór po zrealizowaniu inwestycji
lub wykonaniu remontu odbywa się na podstawie sporządzanego „PROTOKOŁU
PRZEKAZANIA/ODBIORU URZĄDZENIA/OBIEKTU DO REMONTU/INWESTYCJI”, który dla urządzeń
zawiera adnotację o zabezpieczeniu ich pod względem elektrycznym i pod względem BHP. W
przekazaniu uczestniczą przedstawiciele kontrahenta oraz przedstawiciele CEMEX Polska. Przed
podjęciem pracy wykonywanej na rzecz i na terenie zakładu CEMEX Polska Kontrahent jest
zobowiązany przeprowadzić z odpowiedzialną osobą nadzorującą pracę ze strony CEMEX Polską
proces Oceny Ryzyka Zawodowego a z jego wynikami należy zapoznać wykonujące daną pracę
osoby. Wyniki Oceny stanowią podstawę do zastosowania przez pracowników Kontrahenta
odpowiednich środków ochrony niezbędnych do ograniczenia lub likwidacji zagrożeń, w
szczególności stosowanie systemu zabezpieczenia LOTOTO przy danym urządzeniu/maszynie.
6. Pracownicy i podwykonawcy Kontrahenta w okresie świadczenia usług dla CEMEX Polska powinni
posiadać ważne umowy (w tym umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne) potwierdzające fakt
ich legalnego zatrudnienia przez Kontrahenta przy wykonywaniu prac dla CEMEX Polska oraz
zakres ich obowiązków, natomiast czas pracy pracowników nie powinien przekraczać przyjętych
dopuszczalnych norm czasu pracy. CEMEX Polska jest uprawniony do żądania od Kontrahenta
przedstawienia dokumentów potwierdzających takie legalne zatrudnienie.

7. Pracownicy Kontrahenta muszą posiadać aktualne szkolenia BHP oraz wymagane przepisami
badania lekarskie. Kontrahent, przed rozpoczęciem prac, dostarczy do osoby nadzorującej ze
strony CEMEX Polska listę pracowników wraz z informacjami o terminach ważności szkoleń BHP,
badań lekarskich, posiadanych uprawnieniach wymaganych przez CEMEX Polska, potwierdzone
podpisem przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną, jak poniżej w tabeli. W
zakładach górniczych wymagane jest dodatkowo dostarczenie do osoby nadzorującej ze strony
CEMEX Polska kopii dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń BHP, kopię zaświadczenia
lekarskiego o dopuszczeniu do pracy oraz kopię uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pracy
na rzecz CEMEX Polska, w celu dopuszczenia do pracy przez Kierownika Ruchu Zakładu
Górniczego.
L.p.

Imię i nazwisko

Posiadane
uprawnienia

Szkolenie BHP
(termin ważności)

Badania lekarskie
(termin ważności)

Badania
psychotechniczne
(termin ważności)

8. Weryfikacja szkoleń BHP oraz wymaganych przepisami badań lekarskich pracowników
kontrahentów realizujących transport drogowy na rzecz CEMEX Polska jest realizowana w ramach
procesu zarządzania przewoźnikami.
9. Przed podjęciem pracy na rzecz CEMEX Polska pracownicy Kontrahenta zobowiązani są przejść
odpowiednie szkolenie wprowadzające BHP przeprowadzone przez służby BHP lub kierownika
zakładu czy osobę przez niego upoważnioną. Szkolenia wprowadzające mają na celu zapoznanie z
przepisami i zasadami BHP i ppoż. obowiązującymi na terenie zakładu CEMEX Polska (w tym 12
zasadami bezpiecznej pracy), a także o wszystkich potencjalnych zagrożeniach występujących na
terenie zakładu. Służby BHP, Kierownik zakładu lub osoba przez niego wyznaczona dokumentuje
szkolenie w „Dzienniku Szkoleń” lub na „Zaświadczeniu o odbyciu szkolenia wprowadzającego w
CEMEX Polska”.
10. Wszyscy Kontrahenci pracujący na terenie zakładów CEMEX Polska lub pracujący na zlecenie
CEMEX Polska w innych miejscach poza zakładami Spółki (np. w miejscach dostaw lub
przeładunków) zobowiązani są do stosowania środków ochrony indywidualnej. Szczególnie, w
każdym przypadku i zawsze na terenie zakładów CEMEX oraz w miejscach dostaw lub
przeładunków obowiązuje stosowanie czterech podstawowych elementów: kasku ochronnego,
obuwia ochronnego przynajmniej do kostki, ochrony wzroku w postaci okularów ochronnych do
ogólnego zastosowania lub gogli, oraz odzieży ochronnej o wysokiej widoczności. Przy wszystkich
pracach ręcznych, gdzie występuje możliwość urazu rąk należy stosować odpowiednie rękawice
ochronne.
Stosowana odzież ochronna winna spełniać wymagania dla odzieży o intensywnej widzialności w
zakresie górnej i dolnej części ubrania. Spodnie powinny być w kategorii co najmniej 1 (materiał
fluorescencyjny
0,14
m2
2
i materiał odblaskowy 0,10 m ) lub wyższej, natomiast odzież górna w kategorii co najmniej 2
(materiał fluorescencyjny 0,5 m2 i materiał odblaskowy 0,13 m2). Połączenie odzieży górnej i
odzieży dolnej musi spełniać wymaganie co najmniej dla kategorii 2 wg normy EN ISO 20471.
Stosowana koszula, bluza lub kurtka powinna posiadać długie rękawy oraz spodnie z długimi
nogawkami (zakazuje się przebywania na terenie zakładów CEMEX w koszulkach z krótkim
rękawem oraz w krótkich spodenkach). Przy przeładunku materiałów sypkich pod ciśnieniem
(cement, popioły, inne) obowiązuje bezwzględne stosowanie gogli ochronnych. Tam gdzie to
konieczne należy stosować inne, właściwe do danego zagrożenia środki ochrony indywidualnej.
11. Sprzęt ochrony indywidualnej stosowany przez pracowników Kontrahenta musi być zgodny z
zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wszelki sprzęt pomocniczy –
rusztowania, drabiny, narzędzia oraz inne używane materiały muszą posiadać wymagane atesty
lub deklarację zgodności.

12. Prace o szczególnym zagrożeniu/szczególnie niebezpieczne muszą być wykonywane na podstawie
pisemnego pozwolenia, zawierającego ocenę ryzyka wykonywanych prac, przez co najmniej 2
osoby i pod bezpośrednim nadzorem wyznaczonych w tym celu przez kontrahenta osób. Pisemne
pozwolenie z oceną ryzyka wykonywanych prac obowiązuje również prace niestandardowe,
realizowane w trakcie np. awarii, które wykonywane są sporadycznie bez uprzedniego
przygotowania się.
13. Transport osób i towarów na terenie, a także do i z zakładów CEMEX Polska musi odbywać się
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym przepisami dotyczącymi warunków pracy kierowców,
przepisami ruchu drogowego, przepisami i zasadami BHP i ppoż, środkami transportu do tego
przystosowanymi oraz posiadającymi wszelkie niezbędne elementy bezpieczeństwa (w tym
światła, kierunkowskazy, lusterka oraz wymagane prawem dokumenty dotyczące pojazdu i
danego typu przewozu). Wszelkie inne pojazdy wykorzystywane do świadczenia usług na rzecz
CEMEX Polska muszą spełniać powyższe wymagania oraz inne zawarte w odpowiednich
przepisach.
Realizując usługę transportową dla CEMEX Polska, obowiązuje bezwzględny nakaz użycia pasów
bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia pojazdu (również na terenie zakładów CEMEX Polska i
klientów), oraz zakaz rozmów przez telefon komórkowy bez przystosowanego do tego celu
urządzenia głośnomówiącego lub zestawu słuchawkowego z bluetooth. Prowadzenie rozmowy
podczas jazdy dozwolone jest w warunkach innych niż duże zagęszczenie ruchu i kiedy jest to
bezpieczne, po uprzedniej ocenie i przy ciągłym prowadzeniu oceny ogólnej sytuacji uwzględniając
innych uczestników ruchu, pieszych, widoczność oraz warunki pogodowe w tym czasie.
Każdy kierowca samochodu ciężarowego oraz operator sprzętu ciężkiego ma obowiązek
wykonania, codziennie przed rozpoczęciem pracy, udokumentowanej kontroli stanu technicznego
pojazdu.
14. Kontrahenci realizujący transport drogowy na rzecz CEMEX Polska zgadzają się na poddawanie ich
audytom na terenie zakładów CEMEX Polska, w trakcie przewozów oraz w miejscach realizacji
dostaw, obejmujących ich pojazdy (w tym stan techniczny pojazdu, ustawienie lusterek,
wyposażenie, status realizacji codziennych kontroli technicznych pojazdów przez kierowcę) oraz
kierowców (w zakresie dokumentacji kierowcy i pojazdu, środków ochrony osobistej, zachowania
kierowców w zakresie BHP i ppoż., trzeźwości).
15. Kontrahenci realizujący usługi na terenie zakładów CEMEX jak i w miejscu dostaw produktów
(cement, beton, kruszywa) zgadzają się na kontrolne badanie trzeźwości pracowników oraz swoich
podwykonawców.
16. W przypadku stwierdzenia przez CEMEX Polska naruszenia przez Kontrahenta realizującego
transport drogowy lub jego podwykonawców przepisów i zasad, o których mowa w pkt.10 i 13,
CEMEX Polska będzie uprawniony do odmowy wyładunku lub załadunku pojazdu oraz do
zastosowania postanowień pkt. 19 niniejszego załącznika.
17. Pracownicy Kontrahenta zobowiązani są utrzymywać miejsca pracy w należytym porządku.
18. Za bezpieczeństwo pracowników Kontrahenta lub pracowników podwykonawców Kontrahenta na
terenie zakładów CEMEX Polska odpowiada zgodnie z przepisami ich pracodawca.
19. W razie stwierdzenia wypadku przy pracy swojego pracownika lub wystąpienia zagrożenia
pożarowego/pożaru Kontrahent jest zobowiązany powiadomić o nim natychmiast kierownika
zakładu/wydziału CEMEX Polska na terenie, którego wydarzył się wypadek. Kontrahent jest
zobowiązany ponadto przekazać CEMEX Polska protokół wewnętrzny (np. powypadkowy) z ustaleń
okoliczności wypadku lub zagrożenia pożarowego/pożaru sporządzony przez Kontrahenta w
porozumieniu z CEMEX Polska.

20. W przypadku naruszania przez Kontrahenta, podwykonawcę Kontrahenta lub jego pracowników
przepisów, zasad BHP i przepisów ppoż. w tym zawartych w niniejszym Załączniku CEMEX Polska
będzie uprawniony do:
a) zawieszenia wykonania całości lub części Umowy z Kontrahentem, gdy naruszenia te są
poważne lub powtarzalne do czasu ustalenia przez strony i wdrożenia przez Kontrahenta planu
poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy po jego stronie,
b) rozwiązania Umowy z Kontrahentem bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy
naruszenia te są poważne lub powtarzalne, a Kontrahent nie wdrożył planu, o którym mowa w
pkt. a) w terminie 14 dni od zawieszenia wykonania Umowy lub wezwania do wdrożenia
takiego planu ze strony CEMEX Polska, jeśli nie doszło do zawieszenia wykonania Umowy,
choć powstały przesłanki do zawieszenia,
c) żądania natychmiastowego wydalenia z terenu zakładu oraz trwałej podmiany pracownika
dopuszczającego się poważnych lub powtarzalnych naruszeń BHP lub przepisów
przeciwpożarowych na innego pracownika,
a) zastosowania w stosunku do Kontrahenta kar umownych oraz innych działań określonych w
poniższym „Katalogu kar za naruszenia BHP i ppoż.”. CEMEX Polska będzie uprawniony do
potrącania tych kar umownych z wynagrodzenia Kontrahenta wynikającego z Umowy.
b) żądania zapłaty przez Kontrahenta odszkodowania uzupełniającego pokrywającego szkody
wynikające z naruszeń przepisów i zasad BHP i ppoż., w przypadku, gdy szkody przekraczają
zapłacone kary umowne.
c) zastosowania wobec kierowców Kontrahenta dopuszczających się naruszeń przepisów lub
zasad BHP lub Ruchu Drogowego kar z „Katalogu kar dla kierowców za naruszenia BHP i
Ruchu Drogowego” załączonego do niniejszego Zarządzenia.
21. W przypadku firm wykonujących usługę transportu oraz pompowania betonu w stacjonarnych i
mobilnych wytwórniach betonu towarowego obowiązuje „Katalog kar dla kontrahentów
wykonujących usługi transportu oraz pompowania betonu na rzecz CEMEX Polska Sp. z o.o.”.

Katalog kar dla kontrahentów za naruszenia BHP i ppoż.
Rodzaj naruszenia
I. Naruszenia podstawowe

Kara za każde kolejne naruszenie w ciągu 12 miesięcy
Pierwsze naruszenie

Drugie naruszenie

Trzecie naruszenie

1000 zł.

Kara umowna
2000 zł.

Kara umowna
3000zł.

Pierwsze naruszenie

Drugie naruszenie

Trzecie i każde
następne
naruszenie

Kara umowna
2000zł.

Kara umowna
3000 zł.

Zawieszenie wykonania
Umowy lub 6000 zł
(do ilości naruszeń
wlicza się tu łacznie
naruszenia z części. II i
III Katalogu)

Pierwsze naruszenie

Drugie i każde
następne
naruszenie

Kara umowna
3000zł.

Zawieszenie wykonania
umowy lub 6000zł

Nie stosowanie wymaganego sprzętu ochrony
osobistej/odzieży ochronnej.
Nie przestrzeganie przepisów BHP oraz zasad
BHP CEMEX przy wykonywaniu prac
Pozostawianie nieporządku na stanowisku lub w
miejscu wykonywania pracy
II. Naruszenia poważne
Obsługa maszyn, urządzeń bez stosownych
uprawnień
Ryzykowne wykonywanie prac bez zachowania
procedur oraz instrukcji BHP (12 zasad
bezpiecznej pracy).
Nieprzestrzeganie przepisów i zasad
przeciwpożarowych w szczególności: zastawienie
wyjść ewakuacyjnych, dostępu do sprzętu ppoż.,
wyłączników bezp.
Spowodowanie zagrożenia pożarowego/pożaru,
nieprzestrzeganie przepisów ppoż.
Przemoc fizyczna
Praca wykonywana na maszynie/urządzeniu w
ruchu ze zdemontowanymi osłonami,
krańcówkami, innymi elementami
bezpieczeństwa.
III. Naruszenia bardzo poważne
Niestosowanie sprzętu ochrony osobistej podczas
wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych
Niezgłoszenie w terminie i w sposób przewidziany
umową wypadku przy pracy lub zagrożenia
pożarowego.
Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych
bez pisemnego pozwolenia
Praca w przestrzeni zamkniętej, bez wymaganych
zabezpieczeń
Praca na wodzie lub przy wodzie (wyznaczona
strefa) bez stosowania kamizelek
ratunkowych/asekuracyjnych
Rozmowa przez telefon i niestosowanie pasów
bezpieczeństwa podczas jazdy
IV. Naruszenia ciężkie - ZERO Tolerancji

Pierwsze i każde
następne naruszenie.

Przebywanie pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających na terenie zakładu;
Praca bez zabezpieczenia przed przypadkowym
uruchomieniem maszyn, urządzeń oraz pojazdów
(LOTOTO);
Praca na wysokości, bez wymaganych
zabezpieczeń.

Zawieszenie wykonania
umowy lub 6000 zł

Czwarte i
każde
następne
naruszenie
Zawieszenie
wykonania
Umowy lub
6000 zł
(do ilości
naruszeń wlicza
się tu łacznie
naruszenia z
części. I, II i III
Katalogu )

Katalog kar dla kierowców za naruszenia BHP i Ruchu Drogowego.
Rodzaj naruszenia
I. Podstawowe naruszenia

Kara za każde kolejne naruszenie
Pierwsze naruszenie

Drugie naruszenie

Trzecie naruszenie

Pisemne ostrzeżenie

Zakaz wjazdu na 1
miesiąc

Zakaz wjazdu na 3
miesiące

Pierwsze naruszenie

Drugie naruszenie

Trzecie naruszenie

Zakaz wjazdu na 1
miesiąc

Zakaz wjazdu na 3
miesiące

Zakaz wjazdu

Pierwsze naruszenie

Drugie naruszenie

Zakaz wjazdu na 3
miesiące

Zakaz wjazdu

Czwarte
naruszenie

Nieprzestrzeganie przepisów BHP oraz zasad BHP
CEMEX przy wykonywaniu prac,
Niestosowanie wymaganego sprzętu ochrony
osobistej
Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego
(jazda bez pasów, świateł, przekroczenie
prędkości do 10 km/h)
Zły stan techniczny pojazdu

Postój w niedozwolonym miejscu
II. Poważne naruszenia
Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego
(przekroczenie prędkości od 10 do 20 km/h)
Niestosowanie gogli ochronnych podczas
rozładunku materiałów sypkich pod ciśnieniem

Poruszanie się po naczepie pojazdu bez
podniesionej barierki ochronnej

Jazda z niezabezpieczoną skrzynią załadowczą,

Jazda z podniesioną skrzynią załadowczą

III. Bardzo poważne naruszenia
Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego
(przekroczenie prędkości pow. 20 km/h)

Brak uprawnień do/podczas prowadzenia pojazdu
(prawo jazdy, badania)
Rozmowa przez telefon bez zestawu
głośnomówiącego/słuchawkowego w trakcie
prowadzenia pojazdu. Prowadzenie pojazdu bez
pasów.
Kierowanie pojazdem w stanie pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających na
terenie zakładu

Zakaz wjazdu

Zakaz wjazdu

Katalog kar dla kontrahentów wykonujących usługi transportu oraz pompowania betonu
Rodzaj naruszenia
I. Podstawowe naruszenia

Kara za każde kolejne naruszenie
Pierwsze naruszenie

Drugie naruszenie

Trzecie naruszenie

Czwarte
naruszenie

100 zł

200 zł

400 zł

Zawieszenie
wykonania umowy

Pierwsze naruszenie

Drugie naruszenie

Trzecie naruszenie

200 zł

400 zł

Zawieszenie wykonania
umowy

Pierwsze naruszenie

Drugie naruszenie

600zł

Zawieszenie wykonania
umowy

Nie przestrzeganie przepisów BHP oraz zasad
BHP CEMEX przy wykonywaniu prac,
Nie stosowanie wymaganego sprzętu ochrony
osobistej (kasku ochronnego, okularów
ochronnych, odzieży o wysokiej widoczności,
obuwia roboczego, rękawic ochronnych)
Nie przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
(jazda bez pasów, świateł, przekroczenie
prędkości do 10 km/h)
Zły stan techniczny pojazdu oraz brak usunięcia
zaleceń po przeprowadzonym audycie
Postój w niedozwolonym miejscu
II. Poważne naruszenia
Nie przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
(przekroczenie prędkości od 10 do 20 km/h)
Brak wykonywania codziennych kontroli pojazdu,
brak kompletnego wypełnienia dokumentu
WZ/karty pracy pompy (wraz z sekcją Moja
Przestrzeń)
Brak stosowania trzech punktów kontaktu
Rozmowa przez telefon bez zestawu
głośnomówiącego/słuchawkowego w trakcie
prowadzenia pojazdu. Prowadzenie pojazdu bez
pasów bezpieczeństwa.
Nieuprawnione poruszanie się po terenie
niebezpiecznym
Brak zgłoszenia w celu przeprowadzającego
szkolenia wprowadzającego CEMEX
III. Bardzo poważne naruszenia
Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego
(przekroczenie prędkości pow. 20 km/h)
Nie zgłoszenie w terminie i sposób przewidziany
umową wypadku przy pracy lub zagrożenia
pożarowego.
Brak uprawnień do/podczas prowadzenia pojazdu
(prawo jazdy, badania)

Kierowanie pojazdem w stanie pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających na
terenie zakładu

Zawieszenie wykonania
umowy i kara finansowaw
wysokości 3000 zł
(dotyczy1-go przypadku
osoby popełniającej
wykroczenie), osoba
popełniająca wykroczenie
otrzymuje zakaz pracy na
rzecz CEMEX Polska,

