
 UWAGA

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy obowiązujące na budowach 
wszystkich jednostek Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie 
dotyczą wszystkich jej podwykonawców oraz dostawców.

	 A.	WSTĘP

1. Każdy podwykonawca lub dostawca zakwalifikowany do realizacji zadań 
na budowie ma obowiązek stosowania się do ustanowionych przez firmę 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Podwykonawcy lub dostawcy realizują zadania wyłącznie w oparciu 
o podpisane przez obie strony umowy, zgodnie z wewnętrznymi 
procedurami.

3. Warunkiem przystąpienia podwykonawcy do realizacji zadań 
określonych w umowie jest przygotowanie przez niego dokumentacji 
BHP. Do podstawowych dokumentów BHP, jakie musi opracować 
podwykonawca, należą:

• Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR),
• pozwolenie na pracę, jeśli roboty zostały zaliczone do prac 

szczególnie niebezpiecznych.

4. Generalny wykonawca udostępnia każdemu podwykonawcy 
przygotowującemu się do realizacji zadania opracowany dla danej 
budowy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ).

5. Jeśli wymagają tego przepisy szczegółowe lub zakres przewidzianych 
do realizacji robót, generalny wykonawca może zażądać 
od podwykonawcy przygotowania częściowego Planu BiOZ, 
uwzględniającego przewidziany dla niego zakres robót.

6. Wszyscy pracownicy podwykonawcy mają obowiązek odbyć 
udokumentowane szkolenie informacyjne BHP, prowadzone według 
ustalonego programu i przez wyznaczoną przez firmę osobę.

7. Podwykonawca ma obowiązek zapewnić poddanie się każdej osoby 
zaangażowanej przez niego do wykonywania robót badaniom 
na obecność w organizmie alkoholu, środków psychotropowych, 
odurzających lub innych o podobnym działaniu, jeśli okoliczności 
wskazują, że pracownik może znajdować się pod ich wpływem.
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WYMAGANIA BHP

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie w zakresie bezpieczeństwa 
pracy musi spełnić podwykonawca lub dostawca towarów i usług. 

W przypadku pytań lub 
wątpliwości skontaktuj się 
z najbliższym specjalistą BHP.

Standard ten:
•  zawiera wymagania 

wynikające z prawa i norm 
polskich oraz wewnętrznych 
uregulowań Porozumienia 
dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie,

•  jest obligatoryjny dla wszystkich 
jednostek Porozumienia 
dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie,

•  pomaga zapewnić bezpieczne 
i skuteczne praktyki podczas 
prac.
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	 B.	WYMAGANIA	SZCZEGÓŁOWE

1. Każdy podwykonawca ma obowiązek wyznaczyć nad zatrudnionymi 
przez siebie pracownikami nadzór w zakresie BHP. Osoba z nadzoru 
w zakresie BHP powinna posiadać uprawnienia budowlane 
o specjalności związanej z charakterem prowadzonych przez 
podwykonawcę robót oraz szkolenia BHP dla osób kierujących 
pracownikami.

2. Osoba z nadzoru w zakresie BHP ma obowiązek stałej obecności 
w miejscu realizacji robót, a jeśli zachodzi konieczność czasowego 
opuszczenia przez nią miejsca prowadzenia prac, powinna wyznaczyć 
swojego zastępcę. Fakt ten musi być zgłoszony kierownikowi budowy 
wraz z podaniem jego przewidywanego czasu i danych osobowych 
zastępującego.

3. Każdy podwykonawca ma obowiązek prowadzić udokumentowane 
instruktaże stanowiskowe dla swoich pracowników. Powinny być 
one tematycznie związane z charakterem prowadzonych robót, 
wykorzystywanymi maszynami, urządzeniami i wyposażeniem 
technicznym.

4. Osoba wyznaczona przez pracodawcę do prowadzenia instruktaży 
stanowiskowych musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie 
zawodowe oraz legitymować się ukończonym szkoleniem 
upoważniającym do prowadzenia instruktaży stanowiskowych BHP.

5. Każdy podwykonawca ma obowiązek zapewnić oraz egzekwować 
stosowanie przez swoich pracowników odzieży roboczej, ochronnej, 
obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej, zgodnie 
z wymaganiami przepisów i polskich norm. Wymienione tu środki 
powinny wynikać z charakteru prowadzonych robót.

6. Podwykonawca ma obowiązek poinstruować każdego swojego 
pracownika o zasadach doboru, stosowania, przechowywania 
i konserwacji ochron osobistych, w tym głównie zabezpieczających 
przed upadkiem z wysokości.

7. Podwykonawca do obsługi maszyn, urządzeń lub narzędzi deleguje 
osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia wynikające 
z przepisów szczegółowych w tym zakresie.

8. Podwykonawca może wprowadzić na teren budowy oraz stosować 
wyłącznie maszyny, urządzenia lub narzędzia posiadające dokumenty 
potwierdzające zgodność z wymaganiami przepisów BHP w tym 
zakresie, m.in. znak B lub CE.

9. Wszystkie maszyny, urządzenia lub narzędzia stosowane przez 
podwykonawcę, przy obsłudze których występują czynniki szkodliwe, 
w tym głównie: hałas, wibracje, zapylenie, powinny posiadać aktualne 
wyniki pomiarów tych czynników.

10. Podwykonawca ma obowiązek ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków, którym ulegli zatrudnieni przez niego ludzie.

11. Generalny wykonawca ma prawo uczestniczyć w postępowaniach 
powypadkowych na zasadzie obserwatora. Na jego wniosek 
podwykonawca ma obowiązek przekazać firmie dokumentację lub raport 
z postępowania powypadkowego dotyczącego osób zatrudnionych przez 
podwykonawcę.

12. W przypadku prowadzenia robót pożarowo niebezpiecznych, 
podwykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i stosowania 
w miejscu prowadzenia prac i w ich bezpośrednim otoczeniu 
przenośnego sprzętu gaśniczego.
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	 C.	DOKUMENTY	PODWYKONAWCY

1. Każdy podwykonawca ma obowiązek przedstawić do wglądu oryginały lub 
poświadczone przez siebie kopie następujących dokumentów:

• aktualne szkolenia BHP wszystkich pracowników – wstępne 
i okresowe,

• orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia 
pracowników na określonych stanowiskach pracy,

• potwierdzenia wymaganych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania 
określonych robót specjalistycznych, obsługi sprzętu, kierowania 
pojazdami lub maszynami,

• oświadczenia potwierdzające zapoznanie pracowników z zagrożeniami 
wynikającymi z tego dokumentu oraz ustalonymi, obowiązkowymi 
środkami mającymi na celu ograniczenie lub likwidację tych zagrożeń,

• potwierdzenia zapoznania pracowników z dokumentacją techniczno- 
-ruchową maszyn i urządzeń technicznych oraz instrukcjami ich 
obsługi,

• aktualne wyniki pomiarów elektrycznych maszyn, urządzeń, 
elektronarzędzi oraz pomieszczeń podwykonawcy, jak: biura, zaplecza 
higieniczno-sanitarne, magazyny,

• wykaz osób wyznaczonych i przeszkolonych do udzielania pierwszej 
pomocy przedlekarskiej,

• potwierdzenie otrzymania przez pracowników ochron osobistych 
niezbędnych do bezpiecznego wykonywania określonych robót oraz 
odbycia przez nich instruktażu ich stosowania.

	 D.	PRZEGLĄDY	I	KONTROLE	BHP

1. Podwykonawca ma obowiązek stałej, bieżącej kontroli przestrzegania 
przepisów i zasad BHP przez swoich pracowników.

2. Podwykonawca powinien zapewnić w każdej chwili udział swojego 
przedstawiciela w powołanych przez generalnego wykonawcę zespołach 
do przeprowadzania przeglądów, inspekcji i kontroli BHP.

3. Podwykonawca ma obowiązek usuwania wszelkich uchybień w zakresie 
BHP, stwierdzonych w trakcie działań określonych w punktach: D1 i D2, 
w terminach uzgodnionych z generalnym wykonawcą.

4. W przypadku niewywiązywania się podwykonawcy z obowiązków 
w zakresie BHP, generalny wykonawca ma prawo stosowania kar 
określonych w podpisanych przez obie strony umowach. 

	 E.	RAPORTOWANIE

1. Podwykonawca ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania generalnemu 
wykonawcy wypadków przy pracy, incydentów, zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych lub innych niebezpiecznych zdarzeń, jak: katastrofy 
budowlane, pożary, poważne awarie maszyn i urządzeń.

2. Raportowanie wypadków przy pracy, incydentów lub zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych odbywa się na piśmie, w trybie przewidzianym procedurami 
przedstawionymi przez generalnego wykonawcę. 

3. Podwykonawca otrzymuje procedury dotyczące raportowania wypadków, 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych, incydentów lub urazów.

4. Podwykonawca w pierwszym dniu każdego miesiąca przekazuje 
informacje za poprzedni miesiąc, niezbędne do opracowania statystyki 
wypadkowej. Powinny one uwzględniać aktualny stan zatrudnienia, liczbę 
przepracowanych godzin oraz liczbę wypadków, incydentów lub zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych.
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	 F.	 DOSTAWCY

1. Środki transportu używane przez dostawców na budowach Jednostek 
Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie muszą być wyposażone 
w dźwiękowy sygnał cofania i błyskowe światło ostrzegawcze.

2. Dostarczane na budowy przez podwykonawców materiały muszą być 
załadowywane i rozładowywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla 
życia lub zdrowia pracowników.

3. Każdy kierowca dostarczający materiał na budowę musi być wyposażony 
w środki ochrony osobistej przewidziane do stosowania na placu budowy, 
przy czym niezbędne minimum to: hełm ochronny, kamizelka ostrzegawcza 
oraz obuwie robocze.

4. Zabronione jest samowolne oddalanie się kierowcy od środka 
transportowego. Musi na to uzyskać zgodę kierownika budowy lub innej 
upoważnionej do tego osoby z kierownictwa budowy.


