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Termin „Regulamin” zastępuje się obecnie terminem „Wytyczna”.  

Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 19 kwietnia 2022 r.  

Zastępuje Wytyczne nr MR-AL-RL-008 Rev. 07 z dnia 03 lutego 2022 r.

Obowiązuje dla: wszystkich firm, którym zlecono prace przez Zellstoff- und Papierfabrik Rosethal GmbH i ich 

pracownikom.  
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1. Widok ogólny zakładu 

Wskazówka: 

Niniejszy dokument należy przeczytać i podpisać przed przystąpieniem pracy. 

2. Wejście / wyjście 

Zgłaszać się do portierni / portiera przy pierwszej i wszystkich kolejnych wizytach. Poinformować osobę kontaktową 

przedsiębiorstwa przed  rozpoczęciem pracy oraz o zakończeniu swoich czynności i uzyskać zgodę na ewentualne 

roboty poza normalnymi godzinami pracy. 

Zapoznać się ze schematami tras ewakuacyjnych i ratunkowych, lokalizacjami natrysków awaryjnych i gaśnic oraz 

punktami zbiórki w nagłych przypadkach w naszej firmie lub w przydzielonych Wam strefach roboczych. 

O ile dozwolone jest to przez prawo, ZPR nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone odwiedzającym i 

firmom zewnętrznym na terenie zakładu. 
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3. Alarm i ewakuacja 

W przypadku alarmu pożarowego lub na polecenie budynek należy opuścić. Postępować zgodnie z instrukcjami 

naszych pracowników i natychmiast udać się na miejsce zbiórki w nagłych przypadkach. 

4. Obsługa systemów / urządzeń 

Używać własnych urządzeń / narzędzi (urządzeń ZPR można używać wyłącznie za zgodą i po odpowiednim 

przeszkoleniu). 

Utrzymywać miejsce pracy w stanie czystym i bezpiecznym, a jeśli to możliwe, oznaczać je taśmą klejącą i znakami 

ostrzegawczymi. 

Zabezpieczać swoje urządzenia podczas przerw itp. 

Unikać przeszkód takich jak odsłonięte kable, występy, otwory, luźne materiały itp. lub obrażeń na skutek 

niewłaściwego użytkowania urządzeń. 

Drabiny muszą być sprawdzane w sposób udokumentowany oraz bez wad. 

5. Wykorzystanie energii elektrycznej (przesyłanie energii elektrycznej do osób 

trzecich) 

Energia elektryczna zużywana do eksploatacji przyniesionego sprzętu roboczego może być wykorzystywana tylko w 

wyznaczonych punktach poboru i przy użyciu pośrednich liczników energii elektrycznej. Te liczniki energii elektrycznej 

są dostarczane przez firmę Mercer Rosenthal. Inne podłączenia elektryczne do sieci operacyjnej muszą być wcześniej 

zatwierdzone przez firmę Mercer Rosenthal. Wymagana liczba liczników energii elektrycznej musi być podana do 

wiadomości osoby kontaktowej w Mercer Rosenthal z dużym wyprzedzeniem przed złożeniem zamówienia, aby 

można było dostarczyć wystarczającą liczbę liczników energii elektrycznej. Przy pożyczaniu liczników energii 

elektrycznej osoba kontaktowa odnotowuje nazwę firmy oraz nazwisko osoby kontaktowej wykonawcy wraz z 

numerem telefonu. Początkowe i końcowe odczyty licznika powinny być rejestrowane w momencie wydania lub 

zwrotu licznika i potwierdzone przez wykonawcę. W przypadku utraty lub nieprawidłowego zwrotu licznika Mercer 

Rosenthal  przysługuje ryczałtowa opłata wyrównawcza. 

6. Wyposażenie bezpieczeństwa, odzież ochronna i strażnica pożarna 

Odpowiadasz za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ochrony zdrowia. 

Odzież ochronna i środki ochrony osobistej (PSA) wymagane podczas wykonywania prac muszą być zapewnione 

przez firmę zleceniobiorcy jej pracownikom oraz muszą być one noszone zgodnie z zasadami obowiązującymi w ZPR. 

W zależności od stopnia zagrożenia obejmuje to okulary i kaski ochronne lub czepki przeciwuderzeniowe, obuwie 
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BHP, rękawice ochronne przeciwchemiczne, kombinezony chemiczne / przeciwpyłowe, maski oddechowe z 

odpowiednimi filtrami, w razie potrzeby również filtry przeciwpyłowe do ust oraz wszelkie dodatkowe środki ochrony 

osobistej przewidziane w odpowiednich strefach. W rym celu należy uwzględnić matrycę środków ochrony osobistej 

PSA przedstawioną w załączniku 12. 

Kaski ochronne są obowiązkowe podczas ogólnego wyłączenia postojowego (GR). 

W przypadku prac wykonywanych na gorąco przez firmę zleceniodawcy, strażnica pożarna musi być zapewniona 

przez samą tą firmę.  

7. Pielęgnacja własności 

Przedstawione niżej zagadnienia podlegają Waszemu zakresowi odpowiedzialności 

- Unikanie uszkodzeń mienia / materiałów firmy na miejscu 

- Upewnij się, czy Twoja własność jest odpowiednio zabezpieczona 

8. Wypadki / incydenty i zagrożenia 

Wszelkie okoliczności powodujące zagrożenie lub uszkodzenie muszą być niezwłocznie zgłoszone osobie kontaktowej 

firmy ZPR. Oprócz zobowiązań umownych przedsiębiorcy, wszystkie zdarzenia niebezpieczne, wypadki i uszkodzenia 

należy zgłaszać osobie kontaktowej z ZPR. 

Wypadki należy również zgłaszać szefowi ds. bezpieczeństwa pracy firmy ZPR w formie pierwszego zgłoszenia 

pisemnego (tzw. One Pager) nie później niż następnego dnia roboczego. Do tego celu użyć sporządzonego wstępnie 

wzoru. W związku z tym należy zgłosić się do osoby kontaktowej firmy ZPR. 

9. Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi 

Podczas udzielania zlecenia wykonawca musi powiadomić naszego specjalistę ds. bezpieczeństwa (kierownika ds. 

BHP) i kierownika ochrony środowiska / pełnomocnika ds. środowiska. 

Zainstalowane są odpowiednie prysznice awaryjne w razie obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi z ZPR. 

Poinformować się o miejscach lokalizacji prysznic awaryjnych! 

W razie wypadku z udziałem substancji niebezpiecznych z ZPR należy natychmiast wezwać ratownika pierwszej 

pomocy firmy ZPR. Osoba kontaktowa podana przez ZPR musi zostać niezwłocznie poinformowana. 

Dla wszystkich używanych substancji niebezpiecznych należy dostarczyć karty ich charakterystyki. 

Substancje niebezpieczne muszą być przechowywane i oznakowane zgodnie z przepisami. 

Wszystkie niebezpieczne substancje stosowane ma terenie firmy muszą zostać całkowicie usunięte. 

Uwaga: Zabronione jest odprowadzanie jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do kanalizacji. 
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10. Odpady i emisje 

Wszystkie odpady wytwarzane przez wykonawcę i jego pracowników w wyniku pracy na terenie firmy Mercer 

Rosenthal muszą być utylizowane oddzielnie w firmowym centrum recyklingu. Należy przestrzegać odpowiednich 

oznaczeń na pojemnikach. Odpowiedzialność za prawidłową utylizację ponosi firma wykonująca prace. Wyrzucanie 

odpadów, które nagromadziły się poza terenem Mercer Rosenthal jest surowo zabronione! Koordynator na miejscu 

jest dostępny, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania.  Naruszenie przepisów będzie odpowiednio karane.  

Zapewnić, aby żadne substancje szkodliwe nie przedostały się do atmosfery podczas spalania. 

Poziomy hałasu nie powinny przekraczać granicy 80 dBA. 

Pył i tym podobne obciążenia powinny być utrzymywane na jak najniższym poziomie. 

Kierownictwo przedsiębiorstwa / osoba kontaktowa z ZPR musi być niezwłocznie informowana o wszelkich 

incydentach lub wyciekach substancji niebezpiecznych. 

11. Zezwolenia specjalne  

W razie potrzeby należy uzyskać następujące pozwolenia: 

- Zezwolenie na prace spawalnicze, cięcia, lutowania, rozmrażania i przecinania ściernicą tarczową 

- Zezwolenie na przerwy w dostawie energii (np. prąd, woda, gaz, kable elektronicznego przetwarzania danych 

itp.) 

- Zezwolenie na pracę we włazach; prace przy wysokich temperaturach na dachu 

- Zezwolenie dostępu do odnośnych stref produkcyjnych 

- W przypadku radioaktywnych pomiarów stanu napełnienia należy uzyskać zgodę pełnomocnika ds. ochrony 

przed promieniowaniem 

- Badania materiałowe za pomocą technik radiograficznych muszą być zatwierdzone przez pełnomocnika ds. 

ochrony przed promieniowaniem 

12. Palenie tytoniu / higiena / alkohol / narkotyki 

Na terenie całego zakładu palenie jest dozwolone tylko w wyznaczonych / odpowiednio oznakowanych 

pomieszczeniach / miejscach. Poza tymi pomieszczeniami i miejscami palenie jest zabronione . 

Alkoholu lub narkotyków nie wolno wnosić do przedsiębiorstwa ani tam ich spożywać. 

Pracownikom przedsiębiorstwa zabrania się pracować w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków bądź 

alkoholu. Spożywanie posiłków jest dozwolone tylko w obrębie stołówki lub w specjalnie wyposażonych punktach 

zaopatrzenia. Miejsca pracy muszą być czyste i uporządkowane. 
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Wysepki dla palących 

Nr  Dział / zasięg Oznaczenie wysepki dla palących 

1 Wejście główne Schody do góry z parkingu / na dół 

2 Stołówka Pomieszczenie dla palących

3 Budynek mierników chipowych Dolny zakres zewnętrznych schodów do góry 

4 Budynek biurowy "TV 160” Kontener przy dolnym wejściu do budynku 

5 Plac do składowania okrąglaków Budynek do pomiarów i kwalifikacji drewna, 

strefa zewnętrzna 

  6 Gotowalnia/sortownia/wybielarnia/kierownik oddziałowy 

zmiany/kierownictwo linii włókien/kierowcy samochodów 

ciężarowych dostawców chemikaliów dla linii włókien  

Pomieszczenie dla palących przy schodach do 

góry  

  7 Maszyna do odwadniania celulozy Poziom partii mokrej 

  8 Kocioł odzysknicowy, kierowcy samochodów ciężarowych 
dostawców dla linii do ługowania  

Wysepka dla palących przy klatce schodowej  
Warsztaty linii do ługowania 

  9 Budynek techniczny/administracja Strefa zewnętrzna wejścia w kierunku willi  

10 budynek dystrybucyjny Kontener w obszarze zewnętrznym pod 
budynkiem dystrybucyjnym 

11 Transport / lokomotywownia/stacja ZPR Pomieszczenie boczne przy dużej przebieralni 

12 Pomieszczenie rębarek/Kocioł z komorą spalania kory/załadunek 
celulozy 

Kontenery w strefie zewnętrznej          Budynek 
rębarek  

13 Warsztaty mechaniczne, warsztat dla elektryków, warsztat dla 

mechaników 

Kontenery, strefa zewnętrzna warsztatu 

ślusarskiego i warsztat warsztat dla 

elektryków, warsztat dla mechaników 

14 Oczyszczalnia ścieków Pomieszczenie 104 budynek Oczyszczalnia 

ścieków 

15 Biura Ochronę zdrowia pracowników niepalących 

należy zagwarantować zgodnie z §5 

rozporządzenia w sprawie stanowisk 

roboczych  

16 Parking dla samochodów ciężarowych/pod budynkiem Sprzedaż Kontener w obszarze zewnętrznym   

17 podczas generalnego remontu (maintenance shut down) tworzone są specjalne strefy dla palaczy 

Uwaga:  PALENIE JEST ZABRONIONE we wszystkich strefach nie wymienionych! 
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13. Siarkowodór i ozon 

13.1. Siarkowodór 

Uwaga:  Siarkowodór może wystąpić podczas normalnej pracy oraz w przypadku awarii! 

Zagrożenia: 

Objawy zatrucia po inhalacji; paraliż zmysłu węchu; wyższe stężenia prowadzą do nagłej utraty przytomności; 

zawartość w powietrzu > 10 ppm jest śmiertelna w ciągu kilku minut. 

Środki ostrożności: 

Zapewnić, aby żadne chemikalia nie dostały się do ścieków; regularna kontrola urządzeń alarmowych; przed jazdą po 

pojemnikach i dołach dokonać oceny niezależnej; uważać na zapach zgniłych jaj; używać maski ochronnej z filtrem 

(szarym) i opuścić strefę zagrożenia; wykonać czynności w zakresie pierwszej pomocy; skonsultować się z lekarzem / 

wezwać pogotowie ratunkowe! 

Wskazówka: Przestrzegać instrukcji w zakresie obchodzenia się z siarkowodorem (załącznik 3)! 

13.2. Ozon 

Uwaga: Ozon może wystąpić podczas normalnej pracy oraz w przypadku awarii! 

Zagrożenia:  

Ozon jest silną trucizną oddechową i może powodować szkodliwe skutki przy wdychaniu (podrażnienie błon 

śluzowych i dróg oddechowych, ból głowy, kaszel i / lub trudności w oddychaniu).  

 W stężeniach powyżej 0,20 mg/m³ może powodować zaburzenia czynności płuc. 

Ponadto w związku z działaniem utleniającym może powstać atmosfera zagrożenia pożarowego w połączeniu z 

otaczającym powietrzem i substancjami łatwopalnymi.  

Środki ostrożności: 

Obszar instalacji etapu bielenia ozonem w wybielarni jest monitorowany przez czujniki gazu.  

 Jeśli wartość MAK (0,2 mg/m³) zostanie przekroczona, wywoływany jest alarm (optyczny niebieski; akustyczny). 
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 Używać maski ochronnej z filtrem (niebieskim / białym) i natychmiast opuścić strefę zagrożenia; skonsultować się z 

lekarzem / wezwać pogotowie ratunkowe; regularna kontrola urządzeń ostrzegających przed gazem; trzymać 

materiały łatwopalne z dala od środowiska reaktora ozonowego!  

Wskazówka:   Przestrzegać instrukcji w zakresie obchodzenia się z ozonem (załącznik 4)! 

14. Dwutlenek chloru 

Dwutlenek chloru jest gazem utleniającym, 2,3 razy cięższym niż powietrze. W temperaturach od -59 °C do 11 °C 

dwutlenek chloru jest cieczą oleistą w kolorze bursztynu, która staje się niestabilna powyżej -40 °C i ma tendencję do 

wybuchu. W temperaturze standardowej jest to gaz wybuchowy po zmieszaniu z powietrzem o zawartości większej 

niż 10 % obj. lub przy ciśnieniu cząstkowym powyżej 76 mmHg (10 kPa; 0,1 atm). Mechanizm wybuchu gazowego 

dwutlenku chloru jest uważany za nagromadzenie rodników w gazie, które powstają z produktów pośrednich 

powolnego rozkładu dwutlenku chloru. Rodniki katalizują dalszy rozpad, aż rozpad nastąpi w postaci wybuchu. Kiedy 

eksploduje, rozkłada się na chlor i tlen. Prowadzi to do podrażnienia i działania żrącego na oczy, drogi oddechowe i 

skórę oraz niesie niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia płuc w przypadku oddziaływania masowego. 

Środki ostrożności: 

Zawsze należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia pracy. 

Nosić odpowiednie zabezpieczenie rąk, ciała i stóp. W przypadku ulatniania się gazu używać pełnej maski z szarym 

filtrem. Podczas wchodzenia do instalacji dwutlenku chloru należy nosić maskę pełną. W przypadku nieznanych 

stężeń powietrza mieć ze sobą urządzenie pomiarowe X-am 5600 lub Multiwarn (dla ClO2). Urządzenie pomiarowe X-

am 5600 znajduje się w biurze kierownictwo linii włókien +14 m. 

Podczas ulatniania się gazu uciekać przeciwnie do kierunku wiatru! 

Zwrócić uwagę na skarpetę wiatrową dla kierunkowskazu na przenośniku zrębków drzewnych i na dachu instalacji 

dwutlenku chloru! 

Wskazówka: Przestrzegać instrukcji w zakresie obchodzenia się z dwutlenkiem chloru i zwracać uwagę na strefę 

zagrożenia nim     

(załączniki 5 i 6)! 

15.        Ocena sytuacyjna zagrożenia przed rozpoczęciem pracy 

„Ocena ryzyka sytuacyjnego” (strona 2 zlecenia pracy) wypełniona przez zleceniodawcę (kierownika oddziałowego 

zmiany, mistrza, inżyniera przemysłowego) musi być zawsze przestrzegana podczas wykonywania czynności i oddana 

zleceniodawcy po wypisaniu się z pracy. 
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16. Bezpieczeństwo 

Nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć jest zabronione, chyba że udzielono pisemnej zgody. Informacje poufne 

dotyczące przedsiębiorstwa nie mogą być przekazywane stronom trzecim. 

Przedsiębiorcy i ich pracownicy nie mogą usuwać przedmiotów będących własnością ZPR z pomieszczeń 

zakładowych. 

Przedsiębiorcy i ich pracownicy muszą zezwalać na kontrole bezpieczeństwa zarządzone przez kierownictwo ZPR przy 

skrzynkach z narzędziami, kartonach, pojazdach itp. 

17. Pojazdy / ruch komunikacyjny 

Wszyscy pracownicy firm zewnętrznych, którzy prowadzą lub obsługują wózki przemysłowe lub dźwigi na terenie ZPR 

muszą być przeszkoleni i posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych czynności. Przed rozpoczęciem 

pracy firma zewnętrzna musi wydać pisemne zlecenie oraz instrukcję obsługi danego urządzenia. Dowód należy 

przedstawić na żądanie. 

Podczas wchodzenia / wychodzenia z terenu zakładu należy zachować niezbędną dbałość i ostrożność: 

- Na terenie całego zakładu obowiązują przepisy ruchu drogowego oraz Dyrektywa w zakresie komunikacji w 

przedsiębiorstwie MR-AL-RL-006. 

- Prędkość maksymalna: 30 km / h, a na Kocherstraße: 20 km/h 

- Drogi wjazdowe i transportowe, miejsca parkingowe dla straży pożarnej, drogi ewakuacyjne i ratownicze oraz 

oznakowane drogi dla pieszych nie mogą być blokowane, a procesy produkcyjne utrudniane. 

- Priorytetem jest komunikacja ładowarek kołowych i wózków widłowych. 

- Pojazdy należy zasadniczo parkować na wyznaczonym parkingu firmowym. 

- Jeżeli działalność wymaga parkowania poza wyznaczoną strefą, wówczas należy uzyskać zezwolenie. 

- Duże pojazdy znajdujące się na ograniczonych obszarach muszą być naprowadzane przez osobę spoza pojazdu 

podczas cofania. 

- Podczas korzystania z motorowerów i skuterów należy nosić kask przemysłowy z paskiem podbródkowym oraz 

kamizelkę ostrzegawczą w kolorze neonowym lub kurtkę pilota. W takim przypadku maksymalna dopuszczalna 

prędkość jazdy wynosi 25 km/h. 

- Pasy są obowiązkowe na terenie firmy.    

- Podczas jazdy po terenie przedsiębiorstwa światła w pojeździe muszą być włączone. 
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18. Pouczenia / przedkładanie poświadczeń 

Wykonawca (firma zewnętrzna) jest obowiązany przed rozpoczęciem pracy poinstruować swoich pracowników i 

ewentualnych podwykonawców oraz ich pracowników o treści tych zasad w miejscu lokalizacji, jak również zapewnić, 

aby pracowali zgodnie z niniejszymi wytycznymi. Poświadczenie tego pouczenia należy przekazać osobie kontaktowej 

z ZPR wraz z deklaracją przedsiębiorcy. 

Uwaga: Tylko pracownicy przeszkoleni mogą podjąć swoją pracę! 

19. Podejmowane środki w przypadku naruszenia zasad w miejscu lokalizacji  

Nieprzestrzeganie niniejszej wytycznej spowoduje postępowanie dyscyplinarne. 

Naruszenia niniejszej wytycznej należy niezwłocznie zgłaszać kierownictwu transakcji lub szefowi ds. BHP i 

kierownikowi zakładu. 

19.1. Sankcje 

Kierownictwo transakcji jest upoważnione dla firm zewnętrznych i ich pracowników do podejmowania następujących 

sankcji w przypadku naruszenia: 

jednego 

1. uchybienia wydawane jest pisemne ostrzeżenie. 

2. Po drugim wykroczeniu udzielany jest osobisty zakaz wjazdu na teren firmy na okres jednego tygodnia. 

3. W przypadku trzeciego naruszenia wydawany jest zakaz wstępu do firmy. 

19.2. Klauzula generalna 

Naruszenia, które nie są objęte punktem 18.1, ale stanowią wykroczenie niniejszej wytycznej lub standardów 

bezpieczeństwa firmy Mercer, będą również karane. 

W związku z tym w indywidualnych przypadkach podejmowane będą decyzje, jakie środki należy podjąć. 

Członkowie kręgu zarządzającego ZPR, kierownicy działów/ mistrzowie, osoby kontaktowe ZPR i pracownicy ZPR na 

składach drewna , są upoważnieni do nakładania wyżej wymienionych sankcji. 
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20. Polityka firmy Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal 

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo osobiste jest najwyższym priorytetem dla pracowników Grupy Mercer. Działamy z 

należytą starannością i odpowiedzialnością, aby uniknąć jakichkolwiek obrażeń ciała. Staramy się stale doskonalić 

nasze procesy, brać osobistą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo oraz promować kompleksową 

świadomość bezpieczeństwa. Wydajna produkcja wysokiej jakości masy celulozowej siarczanowej oraz 

podejmowanie odpowiedzialności za środowisko i społeczeństwo są najwyższymi priorytetami Zellstoff- und 

Papierfabrik Rosenthal GmbH (ZPR). Aby w dłuższej perspektywie móc sprostać interesom rynku i określić samą 

konkurencję, polityka firmy prezentowana przez kierownictwo transakcji jest ukierunkowana na równorzędne i stałe 

wdrażanie celów społecznych, ekologicznych i ekonomicznych. 

Ważną częścią składową naszej polityki firmy jest staranne obchodzenie się ze środowiskiem i zasobami naturalnymi. 

Fabryka Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal posiada certyfikat zgodności z międzynarodową normą DIN EN ISO 

14001 w dziedzinie ochrony środowiska od 2004 roku. W ciągu ostatnich kilku lat udało nam się z powodzeniem 

ukończyć testy przeprowadzone przez organ certyfikujący TÜV-Cert Thüringen. 

Chcielibyśmy Was zachęcić jako aktywne przedsiębiorstwo w naszej firmie  

- w celu przyłączenia się do naszych zasad polityki firmy, szczególnie w odniesieniu do środowiska, 

- do zachowania zgodności z wymogami prawnymi i wartościami granicznymi w swoich działaniach, 

- mających na celu uwzględnienie naszego specjalnego położenia terytorialnego przy pobliskim terenie 

rekreacyjnym wód, 

- do utylizowania odpadów powstałych podczas pracy w uporządkowany sposób na własną odpowiedzialność 

(chyba że nie uzgodniono tego inaczej w umowie), 

- w razie wypadków z udziałem substancji lub materiałów niebezpiecznych dla środowiska do niezwłocznego 

poinformowania osoby odpowiedzialne za firmę i aktywnego uczestniczenia w ograniczaniu / eliminowaniu 

szkód, 

- do kontaktowania się z naszymi specjalistami zakładowymi w przypadku problemów technicznych i istotnych z 

punktu widzenia ochrony środowiska. 

Życzymy udanej pracy w naszej firmie i liczymy na dobrą współpracę! 
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Załącznik 1 Ważne numery telefonów służbowych 

Telefon służbowy / komórkowy 

Przemysłowa straż pożarna Pan Philipp +49 36642-8-2333 / +49 172 3545861 

BHP Pani Bischoff +49 36642-8-2247 / +49 152 54655254  

BHP Firma zewnętrzna Pan Franke +49 36642-8-2340 

Ochrona środowiska Pani Mertensen +49 36642-8-2128 / +49 172 3785322 

Kierownik działu technicznego Pan Albert +4936642- 8-2428 / +49 172 3785314 

Mistrz działu ślusarskiego Pan Löther +49 36642-8-2372 / +49 172 3793717 

Pan Einsiedel +49 36642-8-2452 / +49 172 3545835 

 Budownictwo Pan Mosch +49 36642-8-2343 / +49 172 3785313 

Pan Leupolt +49 36642-8-2345 / +49 172 9727554 

Dział elektryczny Pan Michel +49 36642-8-2038 / +49 1520 9332712 

Pan Graf +49 36642-8-2415 /  +49 172 3785310 

Kierownik działu  
Linia włókien 

Pan Groth +49 36642-8-2531 / +49 172 3545857 

Kierownik działu  
Linia ługowania    

Pan Bachmann +49 36642-8-2388 / +49 172 3545830  

Gospodarka wodna / HKL Pan Scheel +49 36642-8-2350 / +49 1520 9332710  

Inżynier oddziałowy linii 
włókien 

Pan Herzog +49 36642-8-2275 / +49 172 3793718 

Inżynier oddziałowy linii 
ługowania 

Pan Tolksdorf +49 36642-8-2419 / +49 172 3785324 
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Załącznik 2 Zakładowe miejsca zbiórki 
Lp. Dział / strefa Miejsce zbiórki

     1 
Stanowisko przygotowawcze drewna 
Kocioł do spalania kory 
Załadunek celulozy 

           Strona frontowa budynku rębarek   
           na zewnątrz, kierunek Harra 

      2 
Fabryka celulozy (strefy zewnętrzne) 
Laboratorium celulozy 
Odwadnianie celulozy 
Biura linii włókien 

Dyspozytornia linii włókien 

          Teren        
          przy nowym magazynie soli 

 Dyspozytornia linii włókien 

       3 Oczyszczalnia ścieków Teren między okrągłymi klarownikami 

       4 
Budynek do pomiarów i kwalifikacji 
drewna 
Plac składowania zrębków 
drewnianych  
Stacja separacji powietrznej 
Warsztat logistyczny  
Hala maszyn 

        Wyjście, droga zakładowa B 

       5 Plac do składowania okrąglaków Wjazd na plac okrąglaków 2 

       6 
Warsztaty mechaniczne 
Warsztat elektryczny 
Stanowisko przygotowawcze prac 
Magazyn centralny  
Warsztat firmy Petri 

          Plac przed halą racjonowania 
środków 

       7 
Osoby na zewnątrz i w budynkach 
Kaustyzacja, piec wapienny, zakład 
odparowywania 

Osoby na zewnątrz przed turbiną i 
LRK zbyt / laboratorium centralne / 
logistyka 

Dyspozytornia linii ługowania i 
turbina (wewn.) 

        Plac przed halą racjonowania środków 

Wejście główne  (portiernia A) 

Dyspozytornia linii ługowania:

       8 
Budynek punktu sanitarnego 
TV 160 

Willa, budynek techniczny 

Plac przed mostem na Saale w kierunku 
Saaleaue 

Plac przed halą racjonowania środków 

       9 Transport / stacja ZPR Wejście główne 

W przypadku ewakuacji należy przestrzegać instrukcji straży pożarnej i osób kontaktowych z ZPR! 
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Załącznik 3: Instrukcja postępowania z gazem mocnym (siarkowodorem i 

merkaptanami) - arkusz 1 
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Załącznik 3: Instrukcja postępowania z gazem mocnym (siarkowodorem i 

merkaptanami) - arkusz 2 
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Załącznik 4 Instrukcja postępowania z ozonem (arkusz 1) 
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Załącznik 4 Instrukcja postępowania z ozonem (arkusz 2) 
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Załącznik 5 Instrukcja postępowania z dwutlenkiem chloru (ark. 1) 
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Załącznik 5 Instrukcja postępowania z dwutlenkiem chloru (ark. 2) 



Wytyczna

MR-AL-RL-008 

Zasady lokalizacji i przepisy dotyczące 
zakontraktowanych firm i ich pracowników w fabryce 

celulozy i papieru Zellstoff- und Papierfabrik 
Rosenthal GmbH 

Kontrola: 8 

UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają usłudze aktualizacji. 
Aktualnie obowiązująca wersja jest dostępna w sieci firmy. 

Strona 21 z 29

Załącznik 6 Instalacja dwutlenku chloru – strefa niebezpieczna 

W obszarze oznaczonym na zielono: 

- instrukcja obsługi dwutlenek chloru 

- określone środki ochrony osobistej 

- dalsze środki ostrożności 
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Załącznik 7 Strefa linii włókien - obowiązek noszenia okularów 

ochronnych 

Gotowalnia, wybielarnia z napełnianiem chemikaliami, instalacja dwutlenku 

chloru z napełnianiem wagonów, Kocherstrasse, ulica przy instalacji dwutlenku 

chloru / napełnianie chemikaliami 
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Załącznik 8 Strefa linii ługowania - obowiązek noszenia okularów 

ochronnych  

LRK, piec wapienny z napełnianiem wapna, kaustyzacja, instalacja wyparna z 

napełnianiem chemikaliami 
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Załącznik 9 Strefa placu składowania HS - obowiązek noszenia 

okularów ochronnych  
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Załącznik 10 Strefa placu składowania okrąglaków - obowiązek 

noszenia okularów ochronnych  
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Załącznik 11 Strefa rębarek, stacja separacji powietrznej, 

rozładunek wagonów z okrąglaków - obowiązek noszenia okularów 

ochronnych 
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Załącznik 12: Matryca środków ochrony osobistej środki ochrony 

osobistej  
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Załącznik 13: Deklaracja przedsiębiorstwa 

Rozporządzenie Niemieckiego Związku Ubezpieczycieli Wypadkowych stanowi, że 

§ 4 Instrukcja dla osób ubezpieczonych 

(1) Zgodnie z § 12 ust. 1 Ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz, w przypadku pracowników 

czasowych, zgodnie z § 12 ust. 2 Ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy, pracodawca poucza 

ubezpieczonych o bezpieczeństwie i higienie pracy, w szczególności o zagrożeniach związanych z 

wykonywaną przez nich pracą oraz o sposobach zapobiegania im; w razie potrzeby pouczenie należy 

powtórzyć, ale co najmniej raz w roku; należy je udokumentować. 

Deklaracja przedsiębiorstwa 

Niniejszym potwierdzam, że przeczytałem przepisy bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawarte w 

„Zasadach lokalizacji i przepisach dla zakontraktowanych przedsiębiorstw i ich pracowników w 

fabryce celulozy i papieru Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH (ZPR)” i zgadzam się ich 

przestrzegać. W sposób udokumentowany poinstruowałem podległych mi pracowników, a także 

ewentualnych podwykonawców i ich pracowników o wyżej wymienionych przepisach. Kopia listy 

poświadczeń jest załączona. 

Opis działalności / nr zlecenia: _____________________________________________________ 

Osoba kontaktowa z Mercer Rosenthal: _____________________________________________  

Właściwy dział _________________________________________________________________  

Podpisany dokument należy przekazać osobie kontaktowej z ZPR przed przystąpieniem pracy. 

Firma: ___________________________________ 

Data: _________________ 

Nazwisko, funkcja ___________________________ 

Podpis: _______________________________ 

Podpisane oświadczenie firmy (wykonawcy) należy przekazać osobie kontaktowej Mercer Rosenthal 

przed rozpoczęciem prac. 



Wytyczna

MR-AL-RL-008 

Zasady lokalizacji i przepisy dotyczące 
zakontraktowanych firm i ich pracowników w fabryce 

celulozy i papieru Zellstoff- und Papierfabrik 
Rosenthal GmbH 

Kontrola: 8 

UWAGA: Kopie papierowe nie podlegają usłudze aktualizacji. 
Aktualnie obowiązująca wersja jest dostępna w sieci firmy. 
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Załącznik 14:  Poświadczenie przeszkolenia 

Poświadczenie przeszkolenia (strona ta może być użyta przez wykonawcę jako dowód instrukcji) 

Firma: ……….………………………..…………… 

Tematy szkoleniowe: Zasady lokalizacji i przepisy dla firm zleceniobiorcy i jego pracowników 

oraz podwykonawców 

Niniejszym potwierdzam, że zostałem przeszkolony w zakresie wyżej wymienionych zasad i przepisów: 

Lp. Nazwisko Imię Podpis

Rosenthal am Rennsteig,   …………………………………    ...………………………………… 

Data  Osoba szkoląca / nazwisko 
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