Instrukcja przestrzegania wewnętrznych wymogów w zakresie BHP, ochrony
środowiska oraz HACCP obowiązująca w Pfeifer & Langen Polska S.A. z
dnia 30.01.2018 r.
Pracownik – każda osoba wykonująca roboty/prace na terenie zakładu Pfeifer & Langen Polska S.A. w imieniu
Wykonawcy /Dostawcy/ Zleceniobiorcy lub w imieniu jego podwykonawcy bez względu na rodzaj stosunku
prawnego łączącego Pracownika z Wykonawcą /Dostawcą /Zleceniobiorcą.
Zakład – każda cukrownia/pakownia lub inne miejsce w ramach obszaru cukrowni należąca do Pfeifer & Langen
Polska S.A.
Koordynator Zakładu – osoba/osoby wskazane przez Dyrektora/ Szefa Cukrowni
Strefa Produktu - wewnętrzny obszar fabryki, w którym mamy do czynienia z urządzeniami drogi cukru,
począwszy od krystalizacji do produktu magazynowanego. Strefa Produktu to także obszar produkcji
asortymentów cukru, fondantu i syropu.

Specyfikacja zasadniczych wymagań
I.

BHP

Obszar Zakładu
1.

Pracownicy poruszający się poza trasami wyznaczonymi i oznakowanymi muszą być wyposażeni w
hełm i kamizelkę odblaskową.
2. Na terenie Zakładu obowiązują przepisy ruchu drogowego i lokalnie ustalone zasady poruszania się
pojazdów opisane widocznymi znakami ostrzegawczymi.
3. Do przemieszczania się w ruchu kołowym po terenie Zakładu można używać wyłącznie pojazdów
spełniających minimalne wymagania bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach, sprawnych
technicznie.
4. Wszyscy Pracownicy realizujący usługi na terenie Zakładu zobowiązani są do niezwłocznego
powiadomienia swojego przełożonego, Koordynatora Zakładu lub inną osobę z nadzoru Cukrowni o
zaistniałym wypadku przy pracy lub zagrożeniu zdrowia i życia ludzkiego. W uzasadnionych
przypadkach należy natychmiast wezwać służby ratunkowe (np.: brak przytomności poszkodowanego,
poważne uszkodzenia ciała poszkodowanego, upadek z wysokości i inne).
Miejsce zdarzenia/wypadku Pracownik zabezpiecza do czasu wykonania wszystkich czynności
niezbędnych do ustalenia jego przyczyn i okoliczności.
5. Wejście na teren zakładu oraz poruszanie się po jego obszarze powinno przebiegać zgodnie z zasadami
opisanymi w instrukcji „Ochrona produktu i nadzór na ruchem osobowym”, która udostępniana jest
przez Koordynatora Zakładu.

Obszar wykonywania prac
1.
2.

Miejsce, w którym Pracownicy wykonują prace winno być oznakowane i wygrodzone.
Używane do prac narzędzia i maszyny muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności lub być
dostosowane do minimalnych wymagań bezpieczeństwa.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Używane do prac narzędzia i maszyny muszą być sprawne technicznie a ich stan techniczny nie
powinien powodować podwyższenia ryzyka wypadku przy ich użytkowaniu.
Stosowane techniczne środki pomocnicze takie jak rusztowania, sprzęt do tymczasowej pracy na
wysokości musi spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności i być obsługiwany wyłącznie przez
wykwalifikowany personel.
Wszystkie obowiązki dotyczące nadzoru nad Pracownikami musi prowadzić wykwalifikowany
przedstawiciel Wykonawcy/Dostawcy/Zleceniobiorcy lub ich podwykonawcy.
W trakcie wykonywania prac Pracownicy muszą być wyposażeni w odzież i obuwie robocze i ochronne
a także środki ochrony indywidualnej przewidziane do wykonywania poszczególnych prac. W/w środki
muszą być sprawne technicznie i stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania pracy na
określonym stanowisku.
Pracownicy muszą posiadać aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP na
zajmowanym stanowisku.
Dokumenty potwierdzające wymagania zawarte w pkt 6 i 7 niniejszej Instrukcji na wezwanie
Koordynatora Zakładu przedkłada do wglądu Wykonawca/Dostawca/Zleceniobiorca lub ich
podwykonawcy. W przypadku odmowy okazania tych dokumentów Koordynator Zakładu może
zwrócić się o weryfikację niniejszych danych do Państwowej Inspekcji Pracy.
II.

HACCP

Pracownicy wykonujący prace w Strefie Produktu powinni postępować zgodnie z Instrukcją „Dobrej
praktyki higienicznej i produkcyjnej”, która udostępniana jest przez Koordynatora Zakładu, a zwłaszcza
przestrzegać poniższych zasad:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Pracownicy skierowani do wykonania prac w Strefie Produktu są zobowiązani do stosowania czystych
firmowych ubrań roboczych. W przypadku braku odzieży firmowej, Pracownicy mają obowiązek
założenia fartucha jednorazowego.
Pracownicy zobowiązani są do noszenia czepka ochronnego, zakrywającego w całości włosy. W
przypadku stosowania kasku ochronnego wymagane jest stosowanie pod kaskiem czepka ochronnego
zakrywającego w całości włosy.
Osoby posiadające brody lub wąsy zobowiązane są zakładać nabrodniki /maseczki w celu zapobieżenia
skażenia produktu. Zabezpieczenia te wymagane są tylko w miejscach, gdzie mamy do czynienia
bezpośrednio z produktem (wirówki, pakowanie).
Obowiązuje zakaz wnoszenia do Strefy Produktu przedmiotów wykonanych ze szkła. Wyjątek stanowią
tu niezbędne przedmioty osobistego użytku takie jak okulary.
W przypadku konieczności używania okularów w Strefie Produktu wymagane jest zabezpieczenie ich
przed upadkiem lub zgubieniem.
Każdy przypadek stłuczenia/pęknięcia szkła musi być zgłoszony natychmiast osobie kierującej w danym
momencie pracą.
Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i noszenia biżuterii w tym obrączek, łańcuszków, kolczyków
pierścionków, zegarków oraz innych ozdób w Strefie Produktu. W przypadku niemożliwości zdjęcia
ozdoby z dłoni, np. obrączki, należy zastosować rękawicę ochraniającą.
Zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków oraz napojów w Strefie Produktu.
Zabrania się wnoszenia do Strefy Produktu rzeczy osobistych niezwiązanych z wykonywanymi
czynnościami (toreb, gazet itp.), sprzętu elektronicznego – telefonów, odtwarzaczy i odbiorników
muzycznych, aparatów, kamer itp., przyniesionej żywności i napojów, przedmiotów szklanych lub
wykonanych z kruchego tworzywa oraz przedmiotów ostrych (noży, igieł, szpilek, agrafek itp.) oraz
prywatnych leków pod jakąkolwiek postacią.

9.

Palenie tytoniu jest zabronione na terenie całej fabryki z wyjątkiem wyznaczonych, oznakowanych
miejsc.
10. Wszystkie narzędzia wykorzystane do prac muszą być usunięte po zakończeniu prac.
11. Pracownicy zobowiązani są do zachowania czystości i porządku w obszarze wykonywania prac oraz
pozostawienia miejsca wykonania pracy w stanie w jakim je zastali.
III.

OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakładach Grupy P&L w Polsce wdrożono i certyfikowano system zarządzania środowiskowego zgodny z
wymaganiami normy ISO 14001. Pracownicy wykonujący prace na terenie Zakładu powinni spełniać
obowiązujące wymagania środowiskowe obejmujące:
1.

Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami:





Pracownicy zobowiązani są do usuwania wszelkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia przez
niego prac na terenie Zakładu we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy/ Dostawcy/ Zleceniobiorcy,
o ile umowa nie stanowi inaczej.
Wykonawca/Dostawca/ Zleceniobiorca lub ich podwykonawca zobowiązany jest do wyposażenia
Pracowników w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów.
Jeżeli w wyniku wykonywanych przez Wykonawcę/Dostawcę/Zleceniobiorcę lub ich podwykonawcę
prac powstanie duża ilość odpadu np. gruz, złom itp. Koordynator Zakładu powinien wskazać
Pracownikom miejsce tymczasowego gromadzenia odpadu np. wydzielona część placu. Miejsce takie
powinno zostać oznaczone nazwą Wykonawcy/Dostawcy/Zleceniobiorcy lub jego podwykonawcy.
Wszystkie odpady powinny być wywożone na bieżąco.

2.

Pobór wód i emisja ścieków:



Pracownicy pobierają wodę głębinową na potrzeby wykonywanych prac pod nadzorem Koordynatora
Zakładu, który wskazuje miejsca poboru wody.
Pracownikom nie wolno wprowadzać żadnych substancji do systemu kanalizacyjnego zakładu,
lokalnych cieków wodnych i rezerwuarów zakładowych. Wszystkie zaistniałe wypadki związane z
zanieczyszczeniem wód powinny być natychmiast zgłaszane Koordynatorowi Zakładu lub osobie
odpowiedzialnej za ochronę środowiska w danym Zakładzie.






3.

Wycieki substancji ropopochodnych:



Pracownicy zobowiązani są do zgłoszenia Koordynatorowi Zakładu konieczności korzystania w trakcie
wykonywania prac z olejów lub substancji smarnych. Wykonawca/ Dostawca/ Zleceniobiorca lub jego
podwykonawca powinien zapewnić sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków oraz pojemniki do
usunięcia zużytego sorbentu. Zużyty sorbent jest odpadem niebezpiecznym.
W przypadku wycieków substancji ropopochodnych obwiązuje „Standard postępowania na wypadek
wycieku ropopochodnych”, który udostępniany jest przez Koordynatora Zakładu.



4.

Zanieczyszczenia środowiska gruntowo- wodnego:



Teren prowadzonych prac powinien być zabezpieczony przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do
ziemi i wód gruntowych poprzez stosowanie np. wanien wychwytowych, mat sorpcyjnych, plandek,
kurtyn zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się emisji.

Wykonawca/Dostawca/Zleceniobiorca zobowiązany jest zapoznać Pracowników z Polityką Ochrony
Środowiska obowiązującą w danym zakładzie Grupy.
IV.

Egzekwowanie przepisów i zasad i kary

5. W przypadku złamania zasad dotyczących BHP/ HACCP i ochrony środowiska stosowane będą kary
umowne określone w umowach, ogólnych warunkach umów, porozumieniach zawartych z Pfeifer
& Langen Polska S.A. na wykonanie określonych prac/usług.
6. W przypadkach występowania powtarzających się wykroczeń Pracownika, Koordynator Zakładu lub
inny upoważniony przedstawiciel Pfeifer & Langen Polska S.A., może wnioskować o wydalenie takiej
osoby poza teren zakładu.
7. W przypadku rażącego naruszenia zasad określonych w niniejszej Instrukcji lub innych ogólnie
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa przez Pracownika, będzie on natychmiast
usunięty poza teren Zakładu a na Wykonawcę/ Dostawcę/ Zleceniobiorcę nałożona zostanie kara
umowna.

Poznań, dnia 30.01.2018 r.

