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1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1.1. Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. 

1.2. Stosowanie podstawowych środków ochrony indywidualnej, do których należą: 

- hełm ochronny z paskiem podbródkowym (do prac na wysokości) zgodny z 

normą PN-EN 397+A1:2013-04; 

- obuwie ochronne w klasie co najmniej S1P (z podnoskiem ochronnym i wkładką 

antyprzebiciową) według normy PN-EN ISO 20345:2012 

- Kamizelka odblaskowa o wysokiej widoczności zgodnie z normą PN-EN ISO 

20471:2013-07/A1:2017-02 (kategoria 2) – kamizelki nie należy używać przy pracach 

gorących oraz ognioniebezpiecznych. 

1.3. Stosowanie również innych środków ochrony indywidualnej niż wymienione 

w punkcie 1.2jeżeli jest to uzasadnione rodzajem wykonywanych prac - zgodnie 

z Tabelą nr 2: Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony 

indywidualnej ujęte w Załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn.zm.) 

1.4. Stosowanie środków służących do ochrony przed zakażeniem chorobą COVID-19 

takich jak: maseczki do osłony ust i nosa, jednorazowe rękawiczki lub środki do 

dezynfekcji rąk, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.5. Używanie wyłącznie narzędzi, materiałów i sprzętu w pełni sprawnego, 

z odpowiednimi atestami, świadectwami i certyfikatami dopuszczeń technicznych. 

1.6. Przekazywanie do Inspektora BHP Międzynarodowych Targów Gdańskich SA: 

1.6.1. informacji o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych 

bezurazowych, jakie wydarzyły się podczas wykonywania prac na terenie 

AMBEREXPO oraz kopii dokumentacji powypadkowej sporządzonej zgodnie 

z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

1.6.2. informacji o wszystkich zdarzeniach pożarowych (zapłon, samozapłonach, 

pożarach i innych miejscowych zagrożeniach) jakie wydarzyły się podczas 

wykonywania prac na terenie AMBEREXPO. 

1.7. Przeszkolenie Wykonawców czy pracowników Wykonawców w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przed 

przystąpieniem do prac na terenie AMBEREXPO, uwzględniając specyfikę tych prac 

i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego. 

1.8. Przy wykonywaniu prac na terenie AMBEREXPO, w tym prac szczególnie 

niebezpiecznych, istnieje obowiązek legitymowania się aktualnymi orzeczeniami 

lekarskimi o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz 

ważnymi szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.9. Posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych właściwych do rodzaju prac 

wykonywanych. 

 

2. MTG zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania 

obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej. 
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3. Należy zastosować się do uwag i poleceń przedstawiciela MTG. 

 

4. W razie stwierdzenia przez przedstawiciela Międzynarodowych Targów Gdańskich SA 

niewywiązywania się podczas realizacji prac z postanowień zawartych w niniejszym 

dokumencie oraz rażącego naruszania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy lub ochrony przeciwpożarowej zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących, 

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA zastrzegają sobie możliwość wstrzymania prac 

prowadzonych na terenie AMBEREXPO. Wstrzymanie pracy wymaga formy pisemnej 

wskazującej przyczynę i uzasadnienie jej wstrzymania. Ponowne przystąpienie do 

pracy może nastąpić po usunięciu przyczyny i ponownym dopuszczeniu do pracy 

przez Inspektora BHP Międzynarodowych Targów Gdańskich SA. Odwołanie się od 

decyzji wstrzymującej pracę nie zwalnia od zaprzestania prac. 

 

5. Za udokumentowaną, nienależytą realizację prac (raport z kontroli BHP, 

dokumentacja zdjęciowa) polegającą na nieprzestrzeganiu przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy lub ochrony przeciwpożarowej, Międzynarodowe Targi 

Gdańskie SA za każdy taki przypadek naliczą karę umowną w wysokości ustalonej 

w taryfikatorze kar.  

 

6. Obciążenie karą nastąpi na podstawie noty wystawionej przez Międzynarodowe Targi 

Gdańskie SA.  


