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Spis treści:
1. Cel
2. Przedmiot i zakres stosowania
3. Terminologia
4. Opis postępowania
1. Polityka i cel.
Celem niniejszej instrukcji jest nałożenie obowiązku zapoznania się dostawców
realizujących dostawy/usługi (oraz ich podwykonawców i pracowników pracujących na
terenie BCT) z zasadami i regułami BHP, ochrony środowiska i zarządzaniem energią,
obowiązującymi w terminalu.
2. Przedmiot i zakres stosowania.
Przedmiotem niniejszej instrukcji są zasady, tryb postępowania oraz odpowiedzialność
podczas przekazywania informacji wewnątrz i na zewnątrz BCT w zakresie Zintegrowanego
Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO9001 (5.5.3), ISO14001 (4.4.3;4.4.6)
i ISO50001 (4.5.3).
Zakres postępowania obejmuje BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o. o. w Gdyni.
3. Terminologia.
W niniejszej procedurze stosowana jest terminologia zgodna z normami ISO9000:2005,
ISO14001:2004, ISO50001:2011 i przyjęta w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
4. Opis postępowania.
4.1. Dostawca realizujący dostawę/usługę jest zobowiązany zapoznać się i przestrzegać:
 Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 przepisy i wymogi BHP obowiązujące w BCT – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny
pracy w BCT (dostępna na www.bct.gdynia.pl – zakładka: ”Dla klientów”,
„Regulaminy”),
 Regulamin zasad ruchu pojazdów samochodowych, urządzeń i sprzętu
technologicznego oraz osób na terenie BCT (dostępny na www.bct.gdynia.pl –
zakładka: ”Dla klientów”, „Regulaminy”),
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 Ustawy o ochronie środowiska,
-

Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska - Dz.U. z 2008r. Nr
25, poz. 150 – tekst jednolity, ze zm.,

-

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach – Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz .
1243- tekst jednolity,

 zapoznać się i przestrzegać regulaminu p.poż. opublikowanego na stronach
internetowych
Zarządu Morskiego Portu Gdynia
S.A. (dostępny na
www.port.gdynia.pl - zakładka : „Informacje”, „Dla Najemców”),
 Ustawy energetycznej:
-

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - (Dz. U. z 2012 r., poz.
1059 oraz z 2013 r. poz. 984)

 zapisów umownych w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią.
4.2.

Zasady poufności.

Dostawca realizujący dostawę / usługę oraz osoby zatrudnione przez niego, zobowiązuje się
do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji o warunkach dostawy
oraz wszelkich informacji o BCT, w tym informacji o charakterze organizacyjnym,
handlowym, finansowym, prawnym, technicznym oraz technologicznym, bez uprzedniej
zgody BCT wyrażonej w formie pisemnej.
4.3.

Alkohol i środki odurzające.

Na terenie BCT spożywanie alkoholu i stosowanie środków odurzających jest zabronione.
4.4. Zakaz palenia.
Na terenie BCT obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, poza wyznaczonymi miejscami.
4.5.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – BHP.
 stosowanie się do ogólnych i szczegółowych przepisów bhp odpowiednio
do wykonywanej, dla BCT usługi/pracy,
 stosowanie się do Regulaminu Ruchu oraz Ogólnej Instrukcji BHP BCT Gdynia
w wymaganym zakresie,
 koordynacja z właściwymi działami BCT Gdynia, działań w zakresie zapewnienia,
bezpieczeństwa osób postronnych, pojazdów itp. w miejscu/czasie wykonywanych na
terenie BCT prac mogących powodować potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa,
 ścisła współpraca z BCT w razie zaistnienia, w czasie pracy/pobytu na terenie
terminalu, wypadku - informowanie osobach poszkodowanych i konieczności
udzielenia I pomocy, przedmedycznej przez wyznaczonych pracowników BCT,
koordynacja w zakresie wzywania, zewnętrznych służb ratunkowych,
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 informowanie BCT Gdynia o zaistniałych przypadkach zanieczyszczenia/skażenia
środowiska naturalnego,
 stosowanie się do ogólnych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
4.6. Reagowanie w przypadku pożaru, awarii i innych zagrożeń.
1. Dostawca realizujący dostawę /usługę jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłaszania o
wszystkich zdarzeniach mogących stanowić bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie
bezpieczeństwa pożarowego, awarii i innych zagrożeń, a w szczególności: wycieki
niebezpiecznych substancji, awarie pojazdów powodujących wyciek paliwa lub oleju. W
przypadku zaistnienia takich zdarzeń należy powiadomić Kierownika Zmiany (tel. 58 621
32 250 lub 795 501 366).
2. W przypadku pożaru lub innego zdarzenia należy alarmować siły ratownicze
i postępować zgodnie z opracowaną dla terenów Morskiego Portu w Gdyni instrukcją
„Zasady stosowania przepisów ochrony przeciwpożarowej w obiektach i na terenach
Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.” (dostępna na www.port.gdynia.pl zakładka : „Informacje”, „Dla Najemców”).
3. W razie zauważenia pożaru należy:
 ostrzec wszystkie osoby zagrożone,
 podjąć próbę ugaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz
poinformować osobę odpowiedzialna za dany obszar,
 w przypadku konieczności ewakuacji używać dróg ewakuacyjnych,
 wezwać w razie potrzeby, w zależności od zagrożenia:
- Policję nr tel.: 997
- Straż pożarną nr tel.: 998
- Pogotowie Ratunkowe nr tel.: 999
- lub z telefonów komórkowych nr tel.: 112.
4.7. Ochrona środowiska i zarządzanie energią.
BCT jest świadome swojego oddziaływania na środowisko. Terminal monitoruje oraz stara
się ograniczyć wpływ związany z jego działalnością na środowisko, poprzez zidentyfikowanie
aspektów środowiskowych i energetycznych. BCT monitoruje wskaźniki efektywności
energetycznej. Zasady dostępu do energii określa Sekcja Infrastruktury.
Parametry energetyczne mogą być brane pod uwagę podczas analizy otrzymanych ofert, oraz
stanowią jeden z elementów oceny i wyboru dostawcy usługi lub produktu” .
4.8. Wyciąg z regulaminu zasad ruchu pojazdów samochodowych, urządzeń i sprzętu
technologicznego oraz osób na terenie BCT:
 uczestnicy ruchu na BCT są zobowiązani do znajomości całego regulaminu,
 ruch pojazdów samochodowych zewnętrznych odbywa się po wyznaczonych drogach
komunikacyjnych wewnętrznych BCT zgodnie ze wskazanym kierunkiem- znaki
poziome malowane na nawierzchni dróg komunikacyjnych,
Uwaga: Niniejszy dokument jest własnością BCT Gdynia
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 pojazd zawsze musi mieć włączone światła mijania,
 szybkość jazdy na terenie BCT ogranicza się do 15 km/h dla wszystkich pojazdów
obcych,
 na drogach komunikacyjnych wewnętrznych BCT, kierowcy pojazdów obcych są
zobowiązani do szczególnej ostrożności, dostosowania prędkości jazdy do aktualnej
sytuacji, stosowania się do poleceń i sygnałów dawanych przez kierujących ruchem
oraz poziomych znaków STOP.
4.9 Zasady wydawania Przepustek
1. Przebywanie na strzeżonym obszarze terminalu jest dozwolone na podstawie dokumentów
określonych „Instrukcją w sprawie trybu wydawania przepustek dotyczących ruchu
osobowego, samochodowego i materiałowego na obszarze strzeżonym BCT –
Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego Spółka z o. o. w Gdyni” (dostępna na
www.bct.gdynia.pl – zakładka: ”Dla klientów”, „Regulaminy”),
2. przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów i regulaminów obowiązujących w BCT.
3. Dokumentami upoważniającymi do przebywania na strzeżonym obszarze BCT są:





przepustka stała,
przepustka okresowa „GOŚĆ”,
przepustka okresowa „DOSTAWCA”,
wniosek zatwierdzony przez Kierownika ds. Bezpieczeństwa.

4. Firmy zewnętrzne ubiegające się o przepustki stałe uprawniające do przebywania
na strzeżonym obszarze BCT są zobowiązane do pokrycia kosztów wydania karty
elektronicznej
5. Przepustki okresowe „GOŚĆ” zostaną wydane przez pracownika Biura Przepustek BCT
lub Wartownika na post. nr 23 po pobraniu zwrotnej opłaty kaucyjnej. Kaucja podlega
zwrotowi w miejscu wydania po zdaniu przepustki w stanie nienaruszonym.
6. Osoby przebywające na strzeżonym obszarze BCT są zobowiązane do:
 posiadania przepustek imiennych lub okresowych umieszczonych w widocznym
miejscu,
 noszenia ostrzegawczej odzieży tj. kamizelek ostrzegawczych z widocznymi
elementami odblaskowymi oraz stosowania środków ochrony głowy (kask ochronny).
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WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
występujących w BCT – Bałtyckim Terminalu Kontenerowym Sp. z o.o. w Gdyni
1. Prace na wysokości, w tym:
- prace naprawcze/remontowe sprzętu przeładunkowego – suwnic, żurawi, wozów
podsiębiernych itp.,
- prace wykonywane na wysokości podczas załadunku kontenerów na statkach,
- prace wykonywane na wysokości podczas wyładunku sztuk ciężkich na statkach
drobnicowych;
2. Praca w komorach zamkniętych konstrukcji stalowej suwnic;
3. Prace konserwacyjne, remontowe, naprawcze przy SN-średnim napięciu wykonywane na polecenie
pisemne;
4. Prace konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urządzeniach elektroenergetycznych
znajdujących się pod napięciem;
5. Prace wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części,
znajdujących się pod napięciem;
6. Prace przy wyłączonych spod napięcia, lecz nie uziemionych, urządzeniach elektroenergetycznych
lub uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy;
7. Prace przy przeładunku za pomocą dwóch żurawi sprzężonych, przeładunek pojazdów
mechanicznych na
kołach lub gąsienicach, wielkogabarytowych elementów konstrukcji przemysłowych itp. i inne
prace o
dużym stopniu utrudnienia i zagrożenia bezpieczeństwa pracy;
8. Wszelkie prace przy użyciu pilarek łańcuchowych;
9. Prace przy przeładunku materiałów niebezpiecznych;
10. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu
zakładu
pracy lub jego części – prace takie są wykonywane na terenie BCT Gdynia jedynie przez podmioty
zewnętrzne; możliwy zakres tego typu prac oraz warunki jakie muszą spełniać wykonawcy określa
Załącznik nr 1 do wykazu.
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Załącznik nr 1 do „Wykazu prac szczególnie niebezpiecznych” w BCT Gdynia
Na terenie BCT – Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego Sp. z o. o. przewiduje się prowadzenie
przez firmy zewnętrzne (tzw. Wykonawców) n/w prac szczególnie niebezpiecznych w związku z
prowadzonymi lub planowanymi robotami budowlanymi, rozbiórkowymi, remontowymi i
montażowymi prowadzonymi bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Prace na wysokości:
prace budowlane wykonywane na drabinach i z drabin (np. malarskie i drobne naprawcze)
prace budowlane wykonywane na rusztowaniach roboczych (n.p.: malarskie, konserwacyjne, montażowe)
prace budowlane wykonywane na podnośniku (np. malarskie, naprawcze, konserwacyjne, montażowe)
prace budowlane wykonywane na dachach (np. naprawcze, montażowe)

2. Prace ziemne:
2.1 wykonywanie wykopów, dołów i rowów
2.2 roboty fundamentowe
3.

Prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

4.

Prace pod ruchem

5. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe lub montażowe bez wstrzymania ruchu zakładu:
5.1 roboty montażowe konstrukcji stalowych
5.2 roboty branżowe (np. roboty ciesielskie i stolarskie, betoniarskie i zbrojarskie, malarskie, posadzkarskie i
okładzinowe, hydroinżynieryjne, kanalizacyjne, drogowe)
5.3 roboty specjalistyczne (np. roboty kolejowe i na torowiskach, roboty na wodzie, z wody oraz w kesonach,
układanie mas bitumicznych)
5.4 remonty, modernizacje i rozbudowy
5.5 roboty rozbiórkowe (np. nawierzchni)
Powyższe roboty wykonywane są na terenie BCT – Bałtyckiego Terminala Kontenerowego Sp. z o. o. przez firmy
zewnętrzne (tzw. Wykonawców), do których obowiązków należy w szczególności:
zapewnienie stałego, wykwalifikowanego i kompetentnego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem
prac;
2. wykonywanie robót zgodnie z umową / zleceniem, dokumentacją projektową, wymaganiami
Zamawiającego oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia i środowiska, jak również zgodnie z przepisami prawa
miejscowego oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;
3. stosowanie się do poleceń i instrukcji wydanych przez Zamawiającego;
4. opracowanie Planu BiOZ i udostępnienie go Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu
budowy. Realizacja robót jest możliwa po opracowaniu i udostępnieniu Zamawiającemu w/w planu;
5. poddawanie wszystkich pracowników udokumentowanym szkoleniom wstępnym stanowiskowym w
zakresie BiHP przed dopuszczeniem ich do pracy;
6. wyposażenie wszystkich pracowników w odzież i obuwie robocze oraz odzież i sprzęt ochronny zgodnie z
wymogami Polskich Norm w tym zakresie. Obowiązkowe jest również stosowanie na terenie budowy
kamizelek odblaskowych;
7. w razie wypadku przy pracy, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym Zamawiającego i przystąpi do
ustalenia jego przyczyn, a następnie przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz dokumentacji
powypadkowej oraz karty statystycznej wypadków;
8. wykonywanie robót w godzinach ustalonych z Zamawiającym;
9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że na terenie budowy wykonywane są prace także przez inne osoby
/ podmioty zatrudnione przez Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca dołoży wszelkich starań w
celu należytej współpracy z innymi osobami / podmiotami.
10. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał przekazaną mu część terenu budowy, użytkowane
ciągi komunikacyjne, stanowiska pracy, magazyny, składowiska na/lub poza terenem budowy w należytej
czystości i porządku.
1.
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