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Gdańsk, marzec 2022 r. 
 

 
Wymagania w zakresie BHP i ppoż. dla wszystkich Podwykonawców  

świadczących usługi/prace na zlecenie 
SPIE Elbud Gdańsk S.A. 

 
 

1. Wszelkie prace, jako zrealizowane przez Podwykonawcę trudniącego się profesjonalnym 
wykonywaniem usług w tym zakresie, będą prowadzone z zachowaniem szczególnej 
ostrożności, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą 
starannością. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie 
obowiązujących przepisów prawa i zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej 
związanych z realizacją swoich zakresów prac. 

2. Podwykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Polityką Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania SPIE Elbud Gdańsk S.A. znajdującą się na stronie internetowej Spółki pod 
adresem www.spie-elbud.pl. 

3. Podwykonawca zatrudni do wykonania przedmiotu umowy tylko osoby posiadające 
odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie 
oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

4. Podwykonawca, przed rozpoczęciem Robót Podwykonawczych oraz w trakcie ich 
realizacji ma obowiązek: 
a) zapewnić stały nadzór przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane 

o specjalności związanej z charakterem prowadzonych Robót Podwykonawczych, 
b) prowadzić systematyczne, udokumentowane instruktaże stanowiskowe BHP 

tematycznie związane z charakterem prowadzonych robót, stosowanych maszyn, 
urządzeń lub wyposażenia technicznego używanego przy wykonywaniu zadań, 

c) natychmiastowo powiadomić kierownika budowy SPIE Elbud Gdańsk S.A. oraz 
koordynatora BHP na budowie Spółki o wypadkach przy pracy zaistniałych w czasie 
realizacji Robót Podwykonawczych, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, 
awariach, pożarach i innych zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem pracy. Jeśli 
powiadomienia o zdarzeniu dokonano w formie ustnej, należy to potwierdzić na 
specjalnym druku, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zdarzenia, 

d) dokumentować zgłoszenia ujęte w ppkt. c) na specjalnie przygotowanych do tego 
celu drukach SPIE Elbud Gdańsk S.A., stanowiących załączniki (P-20-Z1 i P-20-Z3) 
do procedury P-20 „Badanie wypadków i chorób zawodowych” znajdującej się na 
stronie internetowej pod adresem www.spie-elbud.pl oraz u kierownika budowy 
Spółki, 

e) usuwać z terenu budowy pracowników własnych lub dalszych podwykonawców 
rażąco naruszających przepisy i zasady BHP i ppoż. lub stwarzających bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia lub życia zatrudnionych na budowie, w tym osoby wskazane 
przez nadzór budowy lub służbę BHP SPIE Elbud Gdańsk S.A. lub Inwestora, 

f) usuwać z terenu budowy sprzęt, środki techniczne, środki chemiczne rażąco 
naruszających przepisy i zasady BHP i ppoż. lub stwarzających bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia lub życia zatrudnionych na budowie, w tym rzeczy wskazane 
przez nadzór budowy tj. kierownika budowy oraz służbę BHP SPIE Elbud Gdańsk 
S.A. lub Inwestora. Podwykonawca zobowiązany jest do ograniczania emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności ze spalania paliw, podczas transportu 
materiałów sypkich i innych, 

g) dokonywać ustaleń okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz innych zdarzeń 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi oraz umożliwiać 
Służbie BHP Spółki uczestniczenie w badaniu tych okoliczności i przyczyn, a także 
przekazać ww. Służbie dokumentację powypadkową z zaistniałych zdarzeń 

https://www.spie-elbud.pl/pl/
www.spie-elbud.pl
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i wypadków związanych z wykonywaniem prac na rzecz i na obiekcie SPIE Elbud 
Gdańsk S.A., 

h) zapewnić wszystkim swoim pracownikom odpowiednią spełniającą wymagania 
obowiązujących przepisów i norm:  

 odzież roboczą, 

 odzież ochronną, 

 obuwie robocze,  

 obuwie ochronne, 

 środki ochrony osobistej wymagane przy realizacji określonych rodzajów Robót 
Podwykonawczych. 

i) egzekwować przez cały okres pobytu wszystkich swoich pracowników na terenie 
budowy bezwzględnego stosowania:  

 hełmu ochronnego, 

 kamizelki ostrzegawczej lub równoważnej odzieży o wysokiej widzialności, 

 właściwego obuwia ochronnego klasy S3, 

 innych środków ochrony indywidualnej uznanych na budowie za obowiązujące 
dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. 

j) opracować każdorazowo przed rozpoczęciem robót budowlanych tzw. Instrukcję 
Bezpiecznego Wykonania Robót. Jeden egzemplarz Instrukcji musi zostać 
przekazany do uzgodnienia kierownikowi budowy SPIE Elbud Gdańsk S.A. lub 
koordynatorowi BHP na budowie Spółki, 

k) przekazać rejestr sprzętu (w tym elektronarzędzi), maszyn i urządzeń technicznych 
kierownikowi budowy Spółki lub w jego zastępstwie koordynatorowi BHP Spółki, na 
etapie rozpoczęcia prac, a następnie w okresach comiesięcznych, w czasie trwania 
prac budowlanych. Rejestr będzie aktualizowany przez podwykonawcę w przypadku 
wprowadzenia na budowę nowego sprzętu, maszyn i urządzeń technicznych, 

l) przekazać rejestr pracowników skierowanych do prac na budowie kierownikowi 
budowy SPIE Elbud Gdańsk S.A. lub w jego zastępstwie koordynatorowi BHP Spółki 
na etapie rozpoczęcia prac, a następnie w okresach comiesięcznych, w trakcie 
prowadzonych prac budowlanych. Rejestr ten zawierać powinien: 

 imię i nazwisko pracownika, 

 zajmowane stanowisko, 

 dane na temat posiadanych szkoleń z zakresu BHP i uprawnień wymaganych 
przepisami prawa, 

 ważne badania lekarskie, 

 zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego.  
Rejestr będzie aktualizowany przez podwykonawcę w przypadku skierowania do prac 
nowych pracowników. 

m) dokumentować zgłoszenia ujęte w ppkt. k), l) na specjalnie przygotowanych do tego 
celu drukach SPIE Elbud Gdańsk S.A, stanowiących załączniki (IN-22-Z2 i IN-22-Z3) 
do Instrukcji IN-22 „System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy” znajdującej się na 
stronie internetowej pod adresem www.spie-elbud.pl oraz u kierownika budowy 
Spółki. 

5. Podwykonawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz 
przestrzegać przepisów, uregulowań prawnych zasad i norm z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy prowadzeniu robót budowlanych oraz związanych z nimi prac na 
terenie budowy i w rejonach prowadzonych robót lub prac, udostępnionych/ 
przekazanych/ wskazanych mu przez SPIE Elbud Gdańsk S.A. 

6. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie wymienione w pkt. 7, 
w stopniu całkowicie zwalniającym Spółkę od tej odpowiedzialności. Podwykonawca 
odpowiada w szczególności za szkody na osobie lub mieniu będące następstwem 
nieszczęśliwych wypadków na terenie budowy lub w rejonach prowadzonych przez 

www.spie-elbud.pl
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Podwykonawcę robót lub prac, spowodowane przyczynami leżącymi po stronie 
Podwykonawcy, powstałymi podczas lub w związku z wykonywaniem przez 
Podwykonawcę niniejszej Umowy. 

7. Podwykonawca zapewni odpowiednie i ciągłe kierownictwo oraz nadzór nad 
wykonywanymi przez siebie robotami i pracami, o których mowa w pkt. 7 przez cały 
okres ich wykonywania na terenie budowy i w rejonach ich prowadzenia w osobie 
kierownika robót, posiadającego niezbędne kwalifikacje i uprawnienia, zatwierdzonego 
przez SPIE Elbud Gdańsk S.A. 

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Podwykonawcę, jego pracowników lub osób 
którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, przepisów i zasad bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia, w tym między innymi: 
a) braku dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP 

oraz odpowiednich uprawnień do wykonywanej pracy, 
b) niestosowania wymaganych środków ochrony indywidualnej, w tym sprzętu 

chroniącego przed upadkiem z wysokości, jak również kamizelki ostrzegawczej, 
odzieży i obuwia ochronnego odpowiedniego do zajmowanego stanowiska pracy, 

c) braku lub niewłaściwego wykonania zabezpieczeń zbiorowych, przy wykonywaniu 
robót budowlanych, 

d) używania urządzeń, maszyn, narzędzi niespełniających wymagań BHP 
(uszkodzonych, niekompletnych) bez wymaganych oznaczeń CE, atestów, 
przeglądów lub w sposób mogący stworzyć zagrożenie,  

e) braku znaków ostrzegawczych i informacyjnych BHP na stanowisku pracy, 
f) niestosowania się do poleceń wydawanych przez nadzór budowy oraz służbę BHP ze 

strony SPIE Elbud Gdańsk S.A., 
g) posiadania lub spożywania na terenie budowy alkoholu lub innych środków 

odurzających albo przebywania na terenie budowy w stanie nietrzeźwości lub pod 
wpływem innych środków odurzających, 

h) organizowania i prowadzenia prac z naruszeniem zasad i przepisów BHP.  
 
SPIE Elbud Gdańsk S.A. ma prawo do nałożenia na Podwykonawcę kary umownej 
w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia. Ponadto Spółka może w takim 
przypadku nie dopuścić do pracy Podwykonawcę, jego pracowników lub osoby, którymi 
posługuje się on przy wykonywaniu umowy.  
 
W przypadku trzykrotnego dopuszczenia się tych samych wykroczeń przez 
Podwykonawcę, jego pracowników lub osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu 
umowy, SPIE Elbud Gdańsk S.A. na wniosek kierownictwa budowy bądź Służby BHP 
Spółki może nałożyć na Podwykonawcę karę umowną w potrójnej wysokości za każde 
kolejne naruszenie.  
 
Powtarzające się naruszenia, o których mowa powyżej, stanowią podstawę do 
rozwiązania umowy z winy Podwykonawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

9. Podwykonawca zobowiązany jest do utrzymywania należytego porządku na swoich 
stanowiskach pracy, w pomieszczeniach higieniczno–sanitarnych oraz socjalnych 
przeznaczonych dla jego pracowników. W sytuacji stwierdzenia zaniedbań w tym 
zakresie, których stan według oceny SPIE Elbud Gdańsk S.A. może wpłynąć na 
wystąpienie bezpośrednich zagrożeń zdrowia lub życia pracowników Budowy, Spółka 
zastrzega sobie prawo wykonania robót porządkowych na koszt Podwykonawcy. Koszt 
takich czynności będzie potracony z bieżących należności przysługujących 
Podwykonawcy. 

10. W sytuacji, gdy jednocześnie na tym samym obiekcie/miejscu wskazanym przez SPIE 
Elbud Gdańsk S.A., prace wykonują pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, 
pracodawcy ci mają obowiązek współpracować ze sobą, wyznaczyć koordynatora 
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sprawującego pełny nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy (zwany 
Koordynatorem BHP) wszystkich zatrudnionych w tym miejscu pracowników. 
Pracodawcy ci mają również obowiązek ustalić zasady współdziałania uwzgledniające 
sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia 
pracowników, jak również informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich 
przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym 
występującym podczas wykonywanych przez nich prac. Wyznaczenie koordynatora BHP 
następuje na druku stanowiącym załącznik (P-18-Z8) do procedury P-18 „Ciągła 
identyfikacja zagrożeń i oceny ryzyka” znajdującej się na stronie internetowej pod 
adresem www.spie-elbud.pl oraz u kierownika budowy SPIE Elbud Gdańsk S.A.  

11. Podwykonawca odpowiedzialny jest za wyznaczenie pracowników do udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, jak również obowiązany jest zapewnić apteczkę 
pierwszej pomocy wyposażoną w środki medyczne do udzielania pierwszej pomocy. 

12. Podwykonawca odpowiedzialny jest za wyznaczenie pracowników do wykonywania 
działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 

13. Na terenie siedziby oraz budów SPIE Elbud Gdańsk S.A. obowiązuje całkowity zakaz 
palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi. 

14. Posiadanie, używanie, spożywanie, alkoholu lub innego środka odurzającego oraz 
wykonywanie pracy pod wpływem alkoholu na terenie siedziby oraz budów SPIE Elbud 
Gdańsk S.A. jest całkowicie zabronione. 

15. Podwykonawca został poinformowany o obowiązującym u Zamawiającego 
Zintegrowanym Systemie Zarządzania (według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001) 
i jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania ich zasad w odniesieniu do 
wykonywanego zamówienia.  

16. Na koniec każdego miesiąca bądź w momencie zakończenia pracy (jeżeli wymagania 
Inwestora nie stanowią inaczej) przez Podwykonawcę na danej budowie, przedstawiciel 
Podwykonawcy przekazuje do kierownika budowy oraz koordynatora BHP na budowie 
SPIE Elbud Gdańsk S.A. z kopią na adres e-mail: elbud.bhp@sagpolska.pl dane na 
temat: 
a) ilości wypadków z udziałem pracowników Podwykonawcy, 
b) ilości godzin przepracowanych przez pracowników Podwykonawcy, 
c) ilość dni niezdolności do pracy z tyt. wypadku.  
 
Druk z danymi stanowi załącznik (IN-22-Z4) do Instrukcji IN-22 System Zarządzania 
Bezpieczeństwem Pracy znajdującej się na stronie internetowej pod adresem www.spie-
elbud.pl lub u kierownika budowy SPIE Elbud Gdańsk S.A. 

www.spie-elbud.pl
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