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KOORDYNACJA PODWYKONAWCY 

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

§ 1 

Zawarcie umowy pomiędzy podwykonawcą (pracodawca zgodnie z art. 3 Kodeksu Pracy) a 
Mostostal Pomorze S.A. jest jednoznaczne z przyjęciem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
określonych niniejszym porozumieniem.  

 
Na podstawie Art. 208 Kodeksu Pracy oraz przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, Koordynatorem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy z 
dniem rozpoczęcia robót regulowanych zapisami umownymi jest Kierownik budowy/wytwórni lub 
Kierownik komórki organizacyjnej  Mostostal Pomorze SA, w miejscu wykonywania prac przez 
podwykonawcę. 

§ 2 
 
Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia Kierownictwa podwykonawcy jednostek 
organizacyjnych/ osób prowadzących na własny rachunek działalności gospodarczej 
zwanych Podwykonawcami z obowiązku sprawowania nadzoru, zapewnienia i przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§ 3 
 
Podstawowym obowiązkiem Koordynatora jest koordynowanie działań zapewniających 
przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji robót przez 
wszystkich ich wykonawców. 
 
Powołany Specjalista ds. BHP w porozumieniu z Koordynatorem prowadzi kontrole stanu BHP na 
terenie budowy/ wytwórni. 

§ 4 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA  

1. Wszyscy wykonawcy robót, zobowiązani są współpracować ze sobą w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Każdy z wykonawców posiada prawo do wstrzymania pracy maszyn, urządzeń, obiektów oraz 
prowadzonych robót w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub 
zdrowia pracowników. 

3. Wykonawcy zobowiązani są do uzgadniania z Koordynatorem i innymi wykonawcami 
realizującymi prace na terenie budowy/ wytwórni sposób i zakres prowadzenia robót z 
uwzględnieniem obowiązujących przepisów i zasad BHP. 

4. Wszyscy wykonawcy biorący udział w realizacji prac zobowiązani są do udzielenia pomocy 
przedmedycznej poszkodowanemu, bez względu na formę jego zatrudnienia. 

5. W przypadku wystąpienia awarii i/lub zagrożenia dla zdrowia i życia wykonawcy zobowiązani 
są do przeprowadzenia czynności mających na celu chronić przebywających na terenie robót 
pracowników. 

6. Wszyscy wykonawcy robót zobowiązani są do podejmowania wspólnych działań w zakresie 
eliminowania lub ograniczania zagrożeń i ryzyka zawodowego.  
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7. W obowiązku każdego pracownika leży poinformowanie Koordynatora i wszystkich 
wykonawców pracujących na terenie budowy/ wytwórni o wykrytym zagrożeniu. 

§ 5 

OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 

1. Prowadzenie robót w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP oraz ppoż., wydanymi  
instrukcjami/ procedurami oraz poleceniami lub zarządzeniami Koordynatora. 

2. Udział w szkoleniach z dziedziny BHP organizowanych przez Koordynatora i/lub specjalistę 
ds. BHP. 

3. Posiadanie na terenie budowy oraz udostępnianie do wglądu na żądanie Koordynatora i/lub 
specjalisty ds. BHP aktualnych badań lekarskich, zaświadczeń o przejściu wymaganych 
szkoleń BHP oraz uprawnień do obsługi sprzętu, maszyn i urządzeń technicznych 
pracowników zatrudnionych przez podwykonawcę.   

4. Zabezpieczenie użytkowanych kontenerów, zapleczy budów i stanowisk pracy w sprzęt 
przeciwpożarowy (o ile nie zapewnia ich koordynator) obejmujący minimum: gaśnicę 
proszkową (12kg) grupy ABC oraz koc gaśniczy.  

5. Wyznaczenie osób do udzielenia pomocy przedmedycznej (posiadających przeszkolenie) 
oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 

6. Zapewnienie apteczki pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz listą 
osób przeszkolonych z udzielenia pierwszej pomocy. 

7. Zapewnienie stałego nadzoru nad realizacją prac prowadzonych na terenie budowy/wytwórni. 
Wyznaczoną osobę należy zgłosić do koordynatora. W przypadku nieobecności 
wyznaczonego pracownika należy niezwłocznie zapewnić zastępcę.  

8. Zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej odpowiednich dla rodzaju 
prowadzonych robót przy czym minimum stanowią: niepalna odzież robocza, hełm ochronny, 
buty robocze, ochronniki słuchu oraz okulary ochronne. 

9. Przygotowanie i przedstawienie do wglądu karty oceny ryzyka zawodowego pracowników 
podwykonawcy. 

§ 6 

ZAKRES DZIAŁAŃ KOORDYNATORA W ODNIESIENIU DO PODWYKONAWCÓW 

Koordynator zobowiązany jest do prowadzenia zadań zapobiegających wystąpieniu zagrożenia 
dla życia i zdrowia pracowników i podwykonawców realizowanych poprzez:  

a) planowanie i nadzorowanie terminowości robót lub ich poszczególnych etapów, 

b) koordynację prac podwykonawcy z działaniami Mostostal Pomorze S.A. oraz innych 
podwykonawców jeżeli występują, 

c) wsparcie eksperckie podwykonawcy w zakresie przestrzegania zasad BHP 
obowiązujących w obszarze prowadzenia robót, 

d) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz egzekwowania od podwykonawcy 
przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie realizacji 
prowadzonych robót.  

e) przed rozpoczęciem prac udzielenie instruktażu pracownikom podwykonawcy z 
ustanowionych przepisów BHP oraz zagrożeń występujących w obszarze prowadzonych 
robót, 
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f) współpracę ze specjalistą ds. BHP w zakresie szkoleń z wymagań bezpieczeństwa i 
higieny pracy prowadzonych dla pracowników podwykonawcy, 

g) weryfikację i uzgadnianie planów BHP podwykonawców (jeśli wymagane), 

h) wydawanie poleceń kierownictwu podwykonawcy lub bezpośrednio pracownikom 
odnośnie usunięcia nieprawidłowości mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia 
wynikające z naruszenia przepisów i zasad BHP, 

i) odsunięcie od pracy wykonawcy, który swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla 
zdrowia lub życia swego lub współpracujących z nim pracowników. 

§ 8 

NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW I ZASAD BHP 

W przypadku naruszenia przepisów i zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, Koordynator ma 
prawo zażądać od podwykonawcy niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości. Konsekwencje 
związane z usunięciem zagrożenia w tym kosztów związanych z wstrzymaniem procesu 
produkcyjnego w całości obciążają podwykonawcę.   
 
 

 

 


