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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

 

1. Celem instrukcji jest opisanie zasad i trybu postępowania w zakresie wywierania wpływu 

na środowisko przez firmy realizujące umowy na rzecz WĘGLOKOKS KRAJ S.A., zwane w 

dalszej części Instrukcji Wykonawcą.   

2. Przedmiot i zakres stosowania   

Instrukcja obejmuje zasady postępowania wszystkich Wykonawców realizujących umowy 

na rzecz WĘGLOKOKS KRAJ S.A. i umieszczona jest na stronie internetowej 

https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/  w zakładce „Dokumenty do pobrania”.   

3. Opis postępowania i odpowiedzialności  

1) Każdy Wykonawca realizujący umowę z WĘGLOKOKS KRAJ S.A.. powinien zapoznać 

się z postanowieniami niniejszej Instrukcji, a osoby biorące udział w realizacji umów 

powinny na żądanie WĘGLOKOKS KRAJ S.A. pisemnie udokumentować ww. 

zapoznanie.  

2) Upoważnieni przedstawiciele WĘGLOKOKS KRAJ S.A. mają prawo audytować realizację 

umów na terenie KWK Bobrek-Piekary, chyba że umowa zezwala na audyt w innym 

wyznaczonym miejscu.   

3) Za powstałe w trakcie realizacji umowy negatywne wpływy na środowisko (m.in. 

zanieczyszczenie powietrza, wód, gleby i ziemi, uszkodzenie lub zniszczenie drzew, 

krzewów oraz terenów zieleni) a także działania naprawcze odpowiada Wykonawca. 

  

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW   

  

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko, 

przy pomocy wszelkich możliwych środków zapobiegawczych, które w szczególności 

powinny się polegać na odpowiedniej organizacji pracy w oparciu o: 

1) przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, szczególnie 

stosowanie się do treści posiadanych decyzji i pozwoleń administracyjnych odpowiednich 

do zakresu prowadzonej działalności 

2) zapoznanie pracowników i zobowiązanie pracowników do przestrzegania wymagań 

z zakresu ochrony środowiska w trakcie realizacji umowy na rzecz WĘGLOKOKS KRAJ 

S.A., 

3) podejmowanie działań zapobiegających negatywnemu wpływowi na środowisko, jak 

również polegających na eliminowaniu lub ograniczaniu negatywnego wpływu na 

środowisko 

2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy jest zobowiązany do stosowania się do 

następujących zasad: 

1) zabrania się Wykonawcy samowolnego poboru mediów, bez uprzedniego uzgodnienia 

z Zamawiającym, 
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2) Wykonawca powinien w sposób racjonalny gospodarować powierzchnią ziemi, 

zapobiegać jej niszczeniu poprzez zanieczyszczenia lub powstawaniu erozji wodnej i 

wietrznej, 

3) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w pełni sprawnych maszyn i urządzeń, 

celem zminimalizowania ryzyka awarii mogących spowodować zagrożenie dla 

środowiska (np. wyciek płynów eksploatacyjnych) i/lub uciążliwości dla społeczności 

lokalnej (np. emisja hałasu) 

3. Sposób postępowania z materiałami:  

1) Wykonawca może magazynować na terenie WĘGLOKOKS KRAJ S.A. niezbędne 

materiały potrzebne do wykonania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych 

z Osobą odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia WĘGLOKOKS KRAJ S.A. 

2) Wykonawca może magazynować na terenie WĘGLOKOKS KRAJ S.A. powstałe odpady 

tylko, jeśli wynika to z posiadanych uregulowań administracyjnych Wykonawcy oraz 

uzyskał zgodę WĘGLOKOKS KRAJ S.A.. 

3) Wykonawcy nie wolno wwozić na teren WĘGLOKOKS KRAJ S.A. bez uzgodnienia z 

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia WĘGLOKOKS KRAJ S.A. 

jakichkolwiek materiałów lub substancji, mogących zanieczyścić wodę, glebę lub 

powietrze atmosferyczne.  

4) Wszystkie wwożone na teren WĘGLOKOKS KRAJ S.A. oraz użytkowane podczas 

realizacji umowy materiały, substancje niezbędne do wykonania prac, należy tak 

zabezpieczyć, aby uniemożliwić im zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza 

atmosferycznego.  

5) Wykonawca powinien mieć na wyposażeniu: środki neutralizujące ewentualne wycieki 

i zanieczyszczenia, pojemniki, do których byłyby one zbierane oraz środki ograniczające 

ich rozprzestrzenianie się.   

6) Wykonawcy nie wolno na terenie WĘGLOKOKS KRAJ S.A.. i miejsca prowadzenia robót 

zakopywać ani spalać jakichkolwiek substancji, przedmiotów, odpadów, itp.  

7) Wykonawcy nie wolno podczas realizacji zadań na rzecz WĘGLOKOKS KRAJ S.A. 

wylewać jakichkolwiek żrących, trujących oraz innych niebezpiecznych substancji, płynów 

do kanalizacji, wód podziemnych lub powierzchniowych oraz do gleby.  

8) Wykonawca  jest zobowiązany do zapewnienia dostępności i przestrzegania zapisów 

zawartych w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych (w tym odpadów), jeśli 

są one wykorzystywane w trakcie realizacji umowy. 

4. Sposób postępowania z odpadami:  

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami 

w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę  środowiska zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, 

2) przez cały okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

odpowiedniego rodzaju i ilości pojemników, właściwych dla wytwarzanych odpadów,  

3) przed przekazaniem odpadów należy odpady zabezpieczyć w taki sposób, aby nie 

powodowały m.in. wtórnej emisji do powietrza atmosferycznego lub innego 

zanieczyszczenia środowiska,  
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4) posiadaczem wytworzonych w wyniku realizacji umowy na rzecz WĘGLOKOKS KRAJ 

S.A. odpadów jest Wykonawca (chyba że umowa stanowi inaczej) i jest on zobowiązany 

do gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Metodyka postępowania na wypadek zagrożenia środowiska w trakcie wykonywania prac.  

Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności, wystąpi ewentualne 

zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza atmosferycznego i doszło do zagrożenia 

środowiska, wówczas należy postępować według niżej podanych zasad:  

1) w przypadku emisji  substancji, mogącej spowodować zanieczyszczenie powietrza, gleby, 

należy ograniczyć  jej możliwość rozprzestrzeniania się przez zastosowanie dostępnych 

środków; 

2) wyciek (w zależności od rodzaju substancji, płynu) należy zasypać sorbentem lub 

środkiem neutralizującym. Po wchłonięciu należy go zebrać do pojemnika oraz przekazać 

firmie unieszkodliwiającej odpady;  

3) o wystąpieniu wszystkich zakłóceń, awarii, pożaru itp. należy powiadomić osobę 

odpowiedzialną za nadzorowanie wykonywanej usługi z ramienia WĘGLOKOKS KRAJ 

S.A., pracowników Ochrony Środowiska WĘGLOKOKS KRAJ S.A. i odpowiednie służby.  

 

 


