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Informacje dodatkowe do "Kodeksu Postępowania dla Dostawców Siemensa". Rozdział "Bezpieczeństwo i higiena pracy" 
 
Celem niniejszych informacji jest udzielenie pomocy dostawcom w zrozumieniu stawianych im wymagań w zakresie racjonalnych systemów zarządzania. 
 
Określenie wymagań w stosunku do przedsiębiorstwa (tu: dostawcy) pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy zależy w dużym stopniu od rodzaju 
czynności, jakie wykonują jego pracownicy. Istnieje różnica pomiędzy przedsiębiorstwami, które realizują wyłącznie zadania w zakresie 
administracji/zarządzania, prowadzą działalność doradczą albo działalność dotyczącą wyłącznie sprzedaży i marketingu (kategoria 1), a takimi 
przedsiębiorstwami, które zajmują się również wytwarzaniem produktów (systemów, komponentów itp.) albo przetwarzaniem lub przerabianiem produktów. 
Korzystne jest zaklasyfikowanie przedsiębiorstw produkcyjnych do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw (wg definicji podanej poniżej). Przedsiębiorstwa 
zatrudniające powyżej 250 pracowników, które zajmują się przetwarzaniem lub przerabianiem produktów, należy zaklasyfikować do kategorii 3.  
 
Mikroprzedsiębiorstwa zalicza się do kategorii 1 niezależnie od sektora przemysłu, w którym funkcjonują. Nieodpowiednie byłoby - w przypadku tych firm - 
naleganie na sformalizowany system zarządzania. Wystarczy, że dostawca przedstawi dowody na to, że spełnia istotne wymagania podstawowe, 
zapewniające pracownikom bezpieczne i bezwypadkowe warunki pracy.  
 
Istnieją pewne dodatkowe wymagania w stosunku do przedsiębiorstw zaliczanych do kategorii 2, ale od nich również zazwyczaj nie wymaga się posiadania 
sformalizowanego systemu zarządzania. 
 
Przedsiębiorstwa zaliczane do kategorii 3 winny spełniać wszystkie kryteria systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, na przykład zgodne z 
OHSAS 18001, oraz odpowiednio dokumentować wywiązywanie się z nich. Od przedsiębiorstw tych obecnie nie wymaga się certyfikacji systemów przez 
osoby trzecie. 
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Załącznik do Kodeksu postępowania 
 
Kategoria Sektor Minimalne wymagania w zakresie odpowiedniego 

systemu zarządzania 
Uwagi 

1 Małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które 
oferują lub realizują 
wyłącznie zadania w 
zakresie 
administracji/zarządzania, 
prowadzą działalność 
doradczą lub działalność w 
zakresie sprzedaży i 
marketingu 
 
Mikroprzedsiębiorstwa, które 
przetwarzają lub przerabiają 
produkty 

Należy przedstawić dowody, że spełniane są wymogi w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, takie jak 
zapewnienie wsparcia w kwestii bezpieczeństwa technicznego 
przez wyspecjalizowanych ekspertów, instruktaż i szkolenia 
dla pracowników (w tym dotyczące dokumentacji) oraz ocena 
ryzyka. 

Dostawca podpisuje się pod "Kodeksem 
postępowania (...)" oraz potwierdza zgodność 
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
którym podlega. 
W przypadku przedsiębiorstw 
zaklasyfikowanych do kategorii 1 nie jest 
konieczne posiadanie sformalizowanego 
systemu zarządzania. Wystarczy, aby 
dostawca przedstawił dowód w postaci 
dokumentów, że spełnia istotne wymagania 
podstawowe, zapewniające pracownikom 
bezpieczne i bezwypadkowe warunki pracy.  

2 Małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które 
przetwarzają lub przerabiają 
produkty* 
 
Przedsiębiorstwa 
zatrudniające ponad 250 
pracowników, które oferują 
lub realizują wyłącznie 
zadania w zakresie 
administracji/zarządzania, 
prowadzą działalność 
doradczą lub działalność w 
zakresie sprzedaży i 
marketingu** 

Dodatkowe minimalne wymagania, stanowiące uzupełnienie 
do wymagań określonych dla kategorii 1: 
- Pisemne zobowiązanie się kierownictwa firmy do 
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- Ocena i zobowiązanie się do przestrzegania przepisów 
prawa; 
- Plany awaryjne w razie nagłych wypadków oraz środki 
zapobiegające sytuacjom niebezpiecznym. 

Dostawca podpisuje się pod "Kodeksem 
postępowania (...)" oraz potwierdza zgodność 
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
którym podlega, jak również z wymaganiami 
minimalnymi określonymi dla kategorii 2 oraz 
potwierdza, że przedstawi dowody zgodności 
z tymi wymogami. Sformalizowany system 
zarządzania nie jest wymagany w przypadku 
przedsiębiorstw zaliczonych do kategorii 2. 
 
Dostawca może zostać zaklasyfikowany do 
kategorii 3. 
 

3 Przedsiębiorstwa 
zatrudniające ponad 250 
pracowników, które zajmują 
się przetwarzaniem i 
przerabianiem produktów 

Dowody systematycznego i udokumentowanego wdrażania 
elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy (patrz niżej): 
- Polityka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- Określone role i zakres odpowiedzialności w związku z 
bezpieczeństwem i higieną pracy; 

Dostawca podpisuje się pod "Kodeksem 
postępowania (...)" 
i przedstawia dowód, że posiada system 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
(np. zgodnie z OHSAS 18001 lub innymi 
normami) lub przedstawia dowód w postaci 
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- Zapewnienie, że pracownicy i menadżerowie posiadają 
odpowiednie kwalifikacje i zostali przeszkoleni; 
- Rejestry szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- Identyfikacja sytuacji niebezpiecznych i ocena ryzyka ich 
wystąpienia; 
- Ocena i zobowiązanie się do przestrzegania przepisów 
prawa; 
- Ustalone cele i programy; 
- Określenie i wdrożenie systemów służących realizacji zadań 
i polityki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- Plany awaryjne w razie nagłych wypadków oraz środki 
zapobiegające sytuacjom niebezpiecznym; 
- Regularny monitoring procesów, rejestry przeprowadzanych 
regularnie audytów, ocena systemu zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy. 

dokumentów, że wdrożono elementy 
określone dla kategorii 3. 

 
    *) W szczególnych przypadkach zaliczenie małego i średniego przedsiębiorstwa do kategorii 3 może okazać się konieczne, jeśli podstawowa działalność 
tego przedsiębiorstwa obejmuje działania obarczone wysokim ryzykiem (np. czynności w zakresie chemii, przetwórstwa lub inżynierii, czynności 
galwanizacyjne, czynności wymagające dużego udziału produkcji mechanicznej). W razie braku pewności, do której kategorii zaliczyć dostawcę, lub jeśli 
Siemens uważa, że dostawca winien być zaklasyfikowany do kategorii 3, wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić ze specjalistą ds. bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
    **) W szczególnych przypadkach konieczne może być zaliczenie przedsiębiorstwa do kategorii 3 (np. w przypadku wielkich, wielonarodowych firm, 
zajmujących się oprogramowaniem komputerowym itp.). W razie braku pewności, do której kategorii zaliczyć dostawcę, wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić 
ze specjalistą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Definicje/objaśnienia: 
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa:  
 
Należy przyjąć definicję małych i średnich przedsiębiorstw zawartą w przepisach Unii Europejskiej. 
 
 
Legenda: 
 
Nowe wartości progowe (Art. 2) 
 
Kategoria przedsiębiorstw Poziom zatrudnienia: 

Roczna jednostka pracy (AWU) 
Obrót               lub Łączny bilans 

Średnie przedsiębiorstwo <250 ≤ 50 mln euro               lub 
(1996: 40 mln euro) 

≤ 43 mln euro 
(1996: 27 mln euro) 

Małe przedsiębiorstwo <50 ≤ 10 mln euro               lub 
(1996: 7 mln euro) 

≤ 10 mln euro 
(1996: 5 mln euro) 

Mikroprzedsiębiorstwo < 10 ≤ 2 mln euro                 lub 
uprzednio nie zdefiniowane  

≤ 2 mln euro 
uprzednio nie zdefiniowane 

 
Źródło: http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_de.htm 
 
 


