Załącznik nr 5

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW
Podstawa prawna:
• art.121 ust. 3 Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. „Prawo geologiczne i górnicze”
(Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. z 2013
r. poz.1008).
W celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania ustalonego zakresu prac ustala się co następuje:
1. Nadzór i dozór nad wykonywanymi robotami ze strony Wykonawcy będzie sprawowany przez
ich własne służby, natomiast ze strony CEMEX zgodnie ze schematem organizacyjnym zakładu
górniczego.
2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót ustala się następujący
podział obowiązków:
•

w czasie przebywania na terenie zakładu górniczego, pracownicy Wykonawcy podlegają
osobie dozoru ruchu górniczego CEMEX prowadzącemu zmianę produkcyjną (wyznaczoną
przez KRZG)

•

za prawidłową organizację i zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w miejscu
wykonywania zleconych robót odpowiedzialny jest Wykonawca,

•

za zabezpieczenie tego miejsca przed zagrożeniami mogącymi wystąpić w trakcie ruchu ZG
odpowiedzialny jest CEMEX.

3. Osoby kierownictwa i dozoru ruchu na bieżąco ze sobą współpracują w zakresie:
•

bezpiecznych metod realizacji zleconych robót

•

odstępstwa od założonego sposobu i zakresów wykonywanych robót .

4. Ze strony Wykonawcy kierownictwo reprezentowane jest przez: Pana………………………………..
Ze strony CEMEX reprezentuje: Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego.
5. Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji robót na terenie ZG zostaną
przeszkoleni przez:
•

Dozór górniczy ZG w zakresie:
* bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący w zakładzie górniczym
* przepisów zabezpieczenia przeciwpożarowego
* organizacji pracy, w tym obowiązków przed i po zakończeniu pracy, zasad koordynacji
robót, zakresu odpowiedzialności
* ochrony zdrowia - obowiązku stosowania i używania odzieży roboczej i sprzętu ochrony
osobistej
* zapobiegania ryzyka zawodowego w tym oceny zagrożeń na stanowisku pracy
i przeciwdziałaniu
* niezbędnych instrukcji stanowiskowych wykonywania bezpiecznej pracy
* regulaminu zakładowego
* planu ruchu w niezbędnym zakresie

CEMEX Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 571 41 01
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375,
Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł

*
*
*
*
*

postępowania w razie znalezienia materiałów wybuchowych
regulaminu ruchu wewnątrzzakładowego
dokumentu bezpieczeństwa
porządku i dyscypliny pracy, ogólnych warunków BHP
przepisów bezpiecznego prowadzenia ruchu i występujących zagrożeń (ze strony środków
transportu, urządzeń energomechanicznych i innych).

6. Dozór Wykonawcy w zakresie bieżącego bezpiecznego wykonywania zakresu robót.
W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy natychmiast o tym
powiadomić dozór górniczy.
7. Każdy wypadek Wykonawcy jest zobowiązany natychmiast zgłosić najbliższej osobie dozoru
ruchu ZG.
8. Zabrania się na terenie ZG wymiany lub uzupełniania olejów z uwagi na istnienie w pobliżu
otwartych zbiorników wodnych. W przypadku ujawnienia przecieku produktów
ropopochodnych w samochodzie należy:
•

zabezpieczyć miejsca awarii przed możliwością skażenia podłoża,

•

niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu dozór górniczy i stosować się do jego poleceń.

9. Maszyny i urządzenia (samochody) używane do realizacji zleconych robót muszą być sprawne
technicznie, co powinno być udokumentowane aktualnym zapisem w karcie rejestracyjnej
pojazdu.
10. CEMEX zobowiązany jest do umożliwienia Wykonawcy zorganizowania pracy w sposób
zapewniający jego pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i ochrony zdrowia.
11. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:
•

wykonywanie zleconych robót zgodnie z zatwierdzonymi dokumentami techniczno –
ruchowymi i zasadami techniki górniczej,

•

zatrzymanie robót w części lub w całości w razie powstania zagrożenia dla zdrowia i życia
ludzkiego, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska lub bezpieczeństwa ZG,

•

przestrzeganie przepisów regulujących ruch zakładu górniczego oraz ogólnych wymogów bhp.

12. Pracownicy Wykonawcy wykonujący powierzone im czynności w ruchu ZG ponoszą
odpowiedzialność przewidzianą w art. 181, art. 1184 i 185 ustawy Prawa Geologicznego i
Górniczego. Zgodnie z art. 189 ustawy orzekanie w sprawach określonych w cytowanych
artykułach następować będzie na zasadach i w trybie określonym w kodeksie postępowania w
sprawach o wykroczeniach.
13. Nie dostosowanie się Wykonawcy do zasad oraz dyscypliny obowiązującej na terenie ZG
spowoduje natychmiastowe wycofanie z terenu zakładu i nastąpi rozwiązanie umowy ze
skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.
14. Zabrania się wprowadzania przez Wykonawcę na teren zakładu górniczego Podwykonawcy
bez uprzedniego uzgodnienia z Kierownictwem Kopalni oraz sporządzenia podziału
obowiązków dla Podwykonawcy.
15. Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania osobom dozoru ruchu górniczego dokumentów
dotyczących: wykazu pracowników, dopuszczenia pracowników do pracy, badań
lekarskich, kwalifikacji, uprawnień, zakresów czynności, instrukcji stanowiskowych oraz
zaświadczeń o odbyciu szkoleń okresowych wszystkich pracowników wykonujących
CEMEX Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 571 41 01
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375,
Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł

prace lub przebywających na terenie zakładu górniczego. Wykonawca zobowiązuje się również
do udostępniania osobom dozoru ruchu górniczego wykazu sprzętu używanego w kopalni,
dokumentu stwierdzającego sprawność techniczną maszyn i urządzeń, dopuszczenie maszyny
lub urządzenia do ruchu, książkę maszyny, w której będą adnotacje zapisywane każdorazowo
o sprawności technicznej maszyny lub urządzenia, oraz dotyczące bezpieczeństwa miejsca
pracy, przez operatora maszyny i dozór prowadzący zmianę produkcyjną.
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„Struktura organizacyjna zakładu
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