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Sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie 
podpisali załącznik BHP do umów podwykonawczych   

Pod koniec maja sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w 
Budownictwie podpisali wspólny załącznik BHP do umów 
podwykonawczych „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy”. Trwają również prace nad wspólnym wzorem Instrukcji 
Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) oraz szkoleniami 
informacyjnymi dla pracowników budów.  

W ciągu ostatnich miesięcy uszczegółowione zostały cele działalności 
Porozumienia i ustalone priorytetowe obszary działań. Przyjęto także zasady 
współpracy i harmonogram realizacji zadań.      

- Zakładamy pełną transparentność i otwartość na wymianę doświadczeń 
między członkami Porozumienia – mówi Paweł Machnicki, Dyrektor ds. BHP w 
Skanska. – Naszym celem nadrzędnym jest zero wypadków, ale określiliśmy 
także w sposób bardziej szczegółowy priorytetowe obszary naszych działań.  

Priorytetowe dla Porozumienia obszary to: wykwalifikowana siła robocza, 
szkolenia BHP, podwykonawcy, zarządzanie ryzykiem oraz kultura BHP. 
Sygnatariusze Porozumienia chcą m.in. wprowadzić możliwość potwierdzenia 
posiadania lub zdobycia kwalifikacji zawodowych przez pracowników 
fizycznych, opracować wspólne zasady: przeprowadzania szkoleń 
informacyjnych przed rozpoczęciem prac, warsztatów dla pracowników 
fizycznych oraz szkoleń dla nadzoru na budowach członków Porozumienia. 
Siedmiu generalnych wykonawców zamierza też opracować wytyczne dla 
spotkań wprowadzających dla podwykonawców oraz wspólne standardy dla 
prac szczególnie niebezpiecznych.  

Prace nad poszczególnymi obszarami i zakresami tematycznymi realizowane 
są przez kilka grup zadaniowych, a ich harmonogram został zaplanowany do 
końca 2014 roku.  

25 maja prezesi firm – sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w 
Budownictwie podpisali wspólny załącznik do umów podwykonawczych 
„Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy”. Dokument ten opisuje 
oczekiwania generalnych wykonawców wobec firm podwykonawczych w 
zakresie przestrzegania przez nich wymagań dotyczących bezpieczeństwa. 

„Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy” stanowią element 
umowy pomiędzy generalnymi wykonawcami a firmami podwykonawczymi. 
Zobowiązują podwykonawców do organizowania i prowadzenia robót w sposób 



gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym do zapewnienia 
środków i materiałów niezbędnych dla bezpiecznego wykonania powierzonych 
zadań. Ponadto, nakładają na firmy podwykonawcze obowiązek współdziałania 
z sygnatariuszami Porozumienia w zakresie BHP - zarówno podczas 
przygotowania, jak i realizowania budowy. 

Załącznik BHP ma zostać wdrożony w każdej z firm – sygnatariuszy 
Porozumienia do 30 września br. Od 1 października br. będzie funkcjonował na 
projektach każdej z firm. 

Podpisane przez siedmiu generalnych wykonawców „Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy” zostały opracowane na podstawie przepisów 
polskiego prawa oraz wewnętrznych procedur bezpieczeństwa sygnatariuszy 
Porozumienia. Wiele firm podwykonawczych współpracuje z kilkoma 
generalnymi wykonawcami. Od 1 października 2012 r. spotkają się już z 
identycznymi wymaganiami w zakresie BHP na każdej z budów realizowanych 
przez sygnatariuszy Porozumienia. Ujednolicenie dokumentacji na temat BHP, 
używanej we współpracy między firmami, pomoże w budowaniu jednolitych 
standardów pracy na polskich budowach.  

W ramach Porozumienia trwają także aktualnie prace nad wspólnym wzorem 
Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR). - Chcemy, aby do końca 
2013 roku wszystkie IBWR na budowach sygnatariuszy Porozumienia były 
wykonywane według wspólnie uzgodnionego wzoru – mówi Piotr Turkowski, 
Koordynator Porozumienia.    

W ramach prac przyjęto zasadę prezydencji jednej z firm – sygnatariuszy 
Porozumienia. Od września 2011 roku prezydencję – jako pierwsza z firm - 
sprawuje Skanska.  

 
Więcej informacji: 
Piotr Turkowski, Koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa  
w Budownictwie, e-mail: info@porozumieniedlabezpieczenstwa.pl 


