Załącznik nr 2 do REGULAMINU OBIEKTU AMBEREXPO
TARYFIKATOR KAR

Lp.

1

2

3

Rodzaj naruszenia

Wysokość
maksymalnych stawek
kar za każde
stwierdzone naruszenie

Brak dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich
i szkoleń bhp przy realizacji prac remontowo – budowlanych lub
usług (dalej jako „Prace”) na terenie Międzynarodowych Targach
Gdańskich (dalej: MTG) lub w miejscu prowadzenia działalności
przez MTG

500 zł

Brak lub niewłaściwe wykonanie zabezpieczeń zbiorowych przy
wykonywaniu prac.
W zależności od charakteru realizowanej pracy, brak stosowania
środków
ochrony
indywidualnej,
odzieży
i
obuwia
roboczego/ochronnego, kamizelki ostrzegawczej bądź hełmu
ochronnego.

1000 zł

300 zł

4

Brak ładu i porządku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu
w związku z realizacją prac.

500 zł

5

Zastawienie dojść do tablic rozdzielczych,
przełączników itp. urządzeń elektrycznych

500 zł

wyłączników,

6

Używanie urządzeń, maszyn lub narzędzi niespełniających
wymagań bhp, uszkodzonych, niekompletnych, bez wymaganych
dopuszczeń, oznaczeń, atestów, certyfikatów, przeglądów lub
w sposób mogący stworzyć zagrożenie

1000 zł

7

Wykonywanie
prac
szczególnie
niebezpiecznych,
mimo
wstrzymania prac przez Inspektora BHP lub inspektorów nadzoru
Międzynarodowych Targów Gdańskich SA.

5000 zł

Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru
1000 zł

8

9

Niestosowanie się do poleceń wydanych przez Inspektora BHP lub
inspektorów nadzoru Międzynarodowych Targów Gdańskich SA.

1000 zł

10

Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisów bhp lub ppoż.,
za każde naruszenie.

1000 zł

Przebywanie na terenie MTG lub w miejscu prowadzenia
działalności przez MTG pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.

3000 zł

11

Palenie w miejscach do tego nieprzeznaczonych
300 zł

12
Utrata, uszkodzenie lub zniszczenie karty dostępu

30 zł

12
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Naruszenie zasad dotyczących segregacji

500 zł za stwierdzony
przypadek i obowiązek
pokrycia kosztów
sprzątania oraz wywozu
nieczystości związany
z uporządkowaniem

Wywołanie alarmu przeciwpożarowego

2000 zł i pokrycie kosztów
interwencji Straży
Pożarnej

13

14

15

Prowadzenie prac powodujących pylenie bez odpowiedniego
zabezpieczenia

16

Pozostawienie powierzchni
po zakończeniu pracy

17

Nieprzestrzeganie
i obowiązków

w

określonych

stanie

w

nieuporządkowanym

regulaminie

Naruszenie wyłączności

zakazów

1000 zł za stwierdzony
przypadek i przerwanie
prac
1000 zł i obowiązek
pokrycia kosztów
sprzątania
1000 zł za każdy
przypadek
20.000 zł za każdy
przypadek

18

MTG przysługuje prawo do dochodzenia szkody przewyższającej wartość zastrzeżonych kar.
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