
 

 
WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP  

DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW i PODWYKONAWCÓW 
ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NA RZECZ PGNiG SERWIS sp. z o.o. 

 

CEL WPROWADZENIA REGULAMINU I ZAKRES STOSOWANIA 

Celem wprowadzenia regulaminu jest określenie wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa pracy wynikających z obowiązujących przepisów i zasad 
bezpieczeństwa pracy, norm, technologii dotyczących wykonywania różnych rodzajów 
prac oraz procedur i instrukcji w tym zakresie, jakie powinny spełniać podmioty 
zewnętrzne (zwane dalej „Wykonawcami”) wykonujący na rzecz PGNiG Serwis sp. z 
o.o.: prace konserwacyjno-remontowe, pomocnicze (zwane dalej „pracami”) na 
podstawie zawartych umów oraz zasad kontroli i weryfikacji spełniania tych wymagań. 

1. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności i wszelkich  
prac ze szczególną starannością, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
wymaganiami i przepisami, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej, jak również wymogami norm, wiedzą techniczną i sztuką 
budowlaną. 

2. Wykonawca/Podwykonawca jest odpowiedzialny w pełnym zakresie za 
bezpieczeństwo prowadzonych prac na rzecz PGNiG Serwis sp. z o.o. poprzez 
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zatrudnionym 
pracownikom, jak również prawidłowym zabezpieczeniu mienia w obszarze 
prowadzonych prac. Prace muszą być organizowane w sposób prawidłowy i 
gwarantujący bezpieczeństwo. 

3. Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany kierować do wykonywania prac osoby, 
które spełniają wymagania formalne w zakresie bezpieczeństwa pracy, posiadają 
kwalifikacje oraz umiejętności zawodowe odpowiednie dla danego rodzaju i zakresu 
prac. W celu udokumentowania powyższego, Wykonawca/Podwykonawca może 
dopuścić do wykonywania prac osoby, które posiadają:  
• aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań lekarskich 

do pracy na zajmowanym stanowisku,  
• zaświadczenia z odbytych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,  
• odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę i umiejętności do realizacji prac 

wynikających z umowy 
• uprawnień kwalifikacyjnych do realizacji prac wynikających z umowy (np. 

wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, obsługi 
maszyn budowlanych, urządzeń dźwigowych, wykonywania prac spawalniczych, 
prac w strefach zagrożenia wybuchem, prac na wysokości, itp.) 

Dodatkowo wszystkie osoby, zobowiązane są do posiadania w strefie pracy lub miejscu 
wykonywania pracy aktualnego dokumentu tożsamości.  

4. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ww. osobom 
odpowiedniej odzieży ochronnej i roboczej, odpowiedniego obuwia ochronnego i 
roboczego oraz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej wynikających z realizacji 
wykonywania prac oraz bezwzględnego obowiązku użytkowania wszystkich środków 
w miejscu wykonywania pracy zgodnie z ich przeznaczeniem. Odzież, obuwie oraz 



 

środki ochrony indywidualnej i zbiorowej powinny odpowiadać wymaganiom zgodnie 
z obowiązującymi normami. 

5. W trakcie wykonywania prac Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany zapewnić 
i stosować sprawne narzędzia, maszyny i urządzenia spełniające wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania. W celu udokumentowania powyższego 
Wykonawca/Podwykonawca ma obowiązek posiadać:  
• dokumentację techniczną wraz z udokumentowanymi przeglądami (np. 

aktualnymi wpisami Urzędu Dozoru Technicznego),  
• instrukcje obsługi stosowanych narzędzi, maszyn i urządzeń,  
• aktualne protokoły badań eksploatacyjnych maszyn i urządzeń, dla których są 

one wymagane. 
6. Wykonawca/Podwykonawca dopuszcza do pracy osoby z odpowiednimi 

kwalifikacjami i uprawnieniami do obsługi maszyn i urządzeń oraz ma obowiązek 
zapoznać te osoby z DTR i instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń. 

7. W sytuacji, gdy jednocześnie na tym samym terenie/miejscu wykonują pracę osoby 
wykonujące prace na rzecz różnych podmiotów, podmioty te mają obowiązek: 
• współpracować ze sobą, 
• wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną 

pracy wszystkich osób wykonujących prace w tym samym miejscu, 
• ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w 

przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia osób, 
• informować siebie nawzajem oraz osoby wykonujące prace lub ich 

przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym 
występującym podczas wykonywanych przez nich prac. 

8. Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałego nadzoru nad 
osobami oraz prowadzonymi pracami przez osobę posiadającą kwalifikacje 
wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami prawa pracy. 

9. Wykonawca/Podwykonawca odpowiedzialny jest za wyznaczenie osoby do 
udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zapewnienie podręcznej apteczki 
wyposażonej w środki medyczne do udzielania pierwszej pomocy. Każdy obiekt jest 
wyposażony w apteczki wraz z wyposażeniem do udzielania pierwszej pomocy. 

10. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest  do zapoznania swoich pracowników 
lub osoby wykonujące prace na rzecz Wykonawcy/Podwykonawcy z instrukcjami bhp, 
ochrony przeciwpożarowej, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
wskazania lokalizacji sprzętu ppoż. i zasad jego użycia oraz prowadzenia działań 
prewencyjnych w zakresie ochrony ppoż.  

11. Wykonawca/Podwykonawca w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych 
pożarowo zobowiązany jest do uzyskania formalnej zgody na te prace zgodnie z 
Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego. 

12.  Wykonawca/Podwykonawca w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych 
pożarowo zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia prac oraz formalnego 
zgłoszenia sposobu zabezpieczenia zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa 
Pożarowego; 

13. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania: 
• wszelkich zdarzeń wypadkowych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych, 

którym uległy osoby wykonujące prace na rzecz Wykonawcy/Podwykonawcy 
przy realizacji umowy, 

• informacji o wszystkich zdarzeniach pożarowych (zapłon, samozapłonach, 
pożarach i innych miejscowych zagrożeniach ) jakie wydarzyły się podczas 



 

realizacji umowy, ustalać okoliczności i przyczyn wypadków, którym uległy osoby 
wykonujące prace na rzecz Wykonawcy/Podwykonawcy,   

• informacji o wszystkich ważnych wydarzeniach związanych z realizacją umowy,  
w szczególności informacje o awariach, przerwach technologicznych, 
rozpoczęciu  i zakończeniu poszczególnych etapów prac, zarówno przez 
pracowników własnych, jak i pracowników dalszych podwykonawców, 
dostawców, dostawach materiałów, opóźnieniach, kontrolach, realizacjach 
postanowień pokontrolnych i innych  sprawach istotnych dla bezpieczeństwa i 
organizacji prac. 

14. Wykonawca/Podwykonawca ma obowiązek bieżącego i niezwłocznego usuwania 
wszelkich uchybień i nieprawidłowości  w zakresie BHP w szczególności zagrożeń, 
stwierdzonych  w trakcie pracy lub kontroli. 

15. Wykonawca/Podwykonawca oświadcza, że:  
• będzie respektował treści uwag i poleceń przedstawicieli PGNiG Serwis sp. z o.o. 

czy użytkownika w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż. 
• będzie niezwłocznie podejmował skuteczne działania w celu usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości i poprawy stanu bhp podczas realizowanych 
prac,  

• będzie skutecznie egzekwował przestrzeganie przepisów i zasad bhp i ppoż. od 
osób wykonujących prace na jego rzecz.    

16. Wykonawca oświadcza, że:  
• ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swoje i osób 

wykonujących prace na jego rzecz, powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia 
oraz ich działania i zaniechania stanowiące naruszenia przepisów i zasad bhp i 
ppoż.  

• ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania w zakresie bhp 
i ppoż. swoich podwykonawców realizujących prace w ramach realizowanej 
umowy. 

17. Osobom wykonującym prace na rzecz Wykonawcy/Podwykonawcy zabrania się 
wnoszenia, spożywania na terenie wykonywania prac alkoholu i napojów 
alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających, a także palenia tytoniu w 
miejscach zabronionych. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w wyznaczonych 
miejscach. 

18. Wykonawca/Podwykonawca w czasie realizacji prac zobowiązany jest do 
zorganizowania miejsca gromadzenia wszelkich odpadów z zachowaniem pełnych 
zasad ich segregacji w  sposób zabezpieczający przed negatywnymi działaniami i 
wpływami na środowisko naturalne powodującymi zanieczyszczenia gruntowo-
wodne. 

19. Wykonawca/Podwykonawca jeśli w zawartej umowie nie zostanie to zapisane inaczej, 
jest odpowiedzialny za wytworzone podczas prac odpady i zobowiązany do ich 
usunięcia z terenu wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 


