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Instrukcja BHP obowiązująca kontrahentów Remea Sp. z o.o 

 

CEL INSTRUKCJI 

Celem instrukcji jest określenie podstawowych zasad i procedur BHP obowiązujących kontrahentów 
REMEA Sp. z o.o. 

ZAKRES STOSOWANIA 

Instrukcja obowiązuje wszystkich kontrahentów współpracujących z REMEA Sp. z o.o. i ich 
podwykonawców i pracowników. 

DEFINICJE: 

• Zamawiający - podmiot zamawiający wykonanie prac budowlanych/ środowiskowych, 
innych prac, usług lub dostaw przez REMEA Sp. z o.o.; 

• Wykonawca – podmiot przyjmujący wykonanie prac budowlanych/środowiskowych, 
innych prac, usług lub dostaw na rzecz REMEA Sp. z o.o., w tym w szczególności 
wykonawcy prac budowlanych/środowiskowych, usługodawcy, dostawcy towarów 
lub sprzętu; 

• Podwykonawca - podmiot, za pomocą którego Wykonawca realizuje swoje zobowiązania 
objęte Umową; 

• Kontrahent - Zamawiający lub Wykonawca; 

• Inwestor – podmiot zamawiający wykonanie prac budowlanych/środowiskowych lub 
innych prac przez Zamawiającego; 

• Umowa - umowa łącząca REMEA Sp. z o.o. i Wykonawcę, na mocy której realizowane są 
prace, prace, usługi bądź dostawy; 

• Koordynator prac - osoba wyznaczona przez Zamawiającego lub Inwestora do 
koordynowania prac, w tym również spraw bhp, między wykonawcami; w przypadku, gdy 
nie jest wskazane inaczej kierownik robót/prac jest Koordynatorem prac; 

• Koordynator ds. bhp - osoba wskazana przez REMEA Sp. z o.o.; jeśli nie zostało inaczej 
wskazane przez REMEA Sp. z o.o. jest to osoba prowadząca dany zakres prac/prac np. 
kierownik prac/inżynier robót/prac/majster. Osoba, której powierzone zostają zadania 
Koordynatora ds. bhp, powinna posiadać doświadczenie i wiedzę w zakresie realizacji 
procesu budowlanego/remediacji oraz zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy; 
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• Inspektor ds. bhp. - osoba wyznaczona przez Zamawiającego lub REMEA Sp. z o.o. 
uprawniona do nadzorowania przestrzegania przepisów BHP. 
 

 

 

I. Wymagania wobec Kontrahentów 

1. Instrukcja obowiązuje Kontrahentów, Podwykonawców oraz ich pracowników.  

2. Obowiązkiem każdego Kontrahenta i Podwykonawcy jest przestrzeganie obowiązujących 

przepisów bhp, przeciwpożarowych i ochrony środowiska.  

3. Z niniejszą instrukcją mają obowiązek zapoznać się oraz zobowiązać się do jej przestrzegania 

wszyscy pracownicy Kontrahentów oraz pracownicy Podwykonawców.  

4. Zadaniem Koordynatora ds. bhp jest nadzorowanie wykonywanych prac przez Wykonawców 

i Podwykonawców - zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod względem przestrzegania 

przepisów bhp,  ppoż. oraz ochrony środowiska. 

 

 

II. Oczekiwania REMEA Sp. z o.o.  wobec Zamawiającego. 

Oczekujemy, iż Zamawiający podejmie następujące działania: 

1. Zapewni przygotowanie podłoża gruntowego w postaci dróg technologicznych/dojazdowych, o ile 

w dokumentacji projektowej nie ustalono inaczej, które obejmie: 

• usunięcie soczewek słabego gruntu warstw przypowierzchniowych, 

• usunięcie ewentualnych przeszkód zalegających w gruncie (pozostałości konstrukcji, uzbrojenia 
podziemnego terenu itp.) bezpośrednio pod drogami technologicznymi/dojazdowymi mogącymi 
utrudniać wykonanie prac, 

• przekazanie mapy geodezyjnej ze wskazaniem wszystkich sieci infrastruktury podziemnej 
w okolicach prowadzonych prac, 

• usunięcie lub czasowe wyłączenie sieci infrastruktury nadziemnej, które mogą zagrażać 
bezpieczeństwu pracy ludzi lub sprzętu w ich pobliżu np. napowietrzne sieci elektryczne,  

• zasypanie pustek i wykopów wraz z zagęszczeniem zasypki, 

• wyrównanie podłoża oraz zapewnienie odprowadzenia wód  opadowych, 

• wykonanie rozpoznania i oczyszczenia podłoża z przedmiotów wybuchowych i niewypałów 
pochodzenia wojskowego – prace te należy zlecić  wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym 
odpowiednie uprawnienia w tej dziedzinie. Po zakończeniu oczyszczania, protokół z badań należy 
przekazać wykonawcy prac  geotechnicznych, 

• w przypadku  prac prowadzonych na szczególnie słabonośnym podłożu (np. torfowiskach)  
wykonanie prac zgodnie z indywidualnie opracowaną dokumentacją projektową obejmującą 
technologię wykonania dróg technologicznych/dojazdowych, 

• utrzymywanie dróg technologicznych/dojazdowych w odpowiednim stanie w trakcie 
prowadzonych prac niezależnie od panujących warunków atmosferycznych, 

• naprawianie na bieżąco metodami stosowanymi przy wykonaniu dróg 
technologicznych/dojazdowych występujące w trakcie prac uszkodzenia zagrażające 
bezpiecznemu użytkowaniu dróg technologicznych/dojazdowych zgodnie z ich przeznaczeniem. 
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2. Zabezpieczy wykopy poprzez: 

• otoczenie wykopów barierami ochronnymi o wysokości 1,1 m, ustawionymi w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od krawędzi zagłębienia, 

• zabezpieczenie ścian wykopu głębszego niż 4 m, zgodnie ze specjalnie opracowaną dokumentacją 
projektową, 

• zapewnienie aby wzdłuż krawędzi wykopu pozostawiono wolny pas terenu o szerokości min. 0,6 
m, 

• wyposażenie w bezpieczne zejścia wykopów o głębokości powyżej 1 m  tj. w schodnie lub drabiny, 
przy czym odległość między zejściami nie powinna przekraczać 20 m. 
 

3.  Wyznaczy Koordynatora ds. prac który będzie odpowiedzialny za koordynowanie prac między 

wszystkimi wykonawcami, podwykonawcami. 

 

4. Zapewni, że bez uprzedniej pisemnej zgody REMEA Sp. z o.o.  pracownicy Inwestora, 

Zamawiającego oraz pracownicy innych kontrahentów Zamawiającego nie będą przebywać 

w obszarze, gdzie są wykonywane prace przez REMEA Sp. z o.o.  oraz zapewni, że nie będą 

wykonywane w tym obszarze jakiekolwiek prace budowlane/środowiskowe lub inne prace przed 

odbiorem przez Zamawiającego prac wykonanych przez REMEA Sp. z o.o.   

 

 

III. Oczekiwania REMEA Sp. z o.o. wobec Wykonawcy i Podwykonawcy 

 

Ogólne wymagania 

1.  Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przez swoich pracowników oraz swoich 

Podwykonawców i ich pracowników aktualnie obowiązujących przepisów bhp, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaznajomienie swoich pracowników oraz pracowników swoich 

Podwykonawców z zakresem ich obowiązków, a także sposobem wykonywania pracy na 

wyznaczonych stanowiskach. Wykonawca określi swoim pracownikom i pracownikom swojego  

Podwykonawcy zasady prawidłowego postępowania i stosowania środków zapobiegawczych 

i ochronnych, na wypadek wystąpienia awarii /zdarzeń nagłych czy sytuacji potencjalnie 

wypadkowych/niebezpiecznych. 

3. Wykonawca przedstawi Koordynatorowi ds. bhp oświadczenia podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy oraz przez swoich pracowników (załącznik nr 1 i 2) potwierdzające, 

fakt zapoznania swoich pracowników z treścią niniejszej instrukcji przed przystąpieniem 

Wykonawcy do wykonywania prac. Wykonawca i jego pracownicy są związani niniejszą instrukcją 

również wówczas gdy takie oświadczenia nie zostaną przedstawione Koordynatorowi ds. bhp. 

4. Wykonawca zobowiązany jest również zaznajomić z niniejszą instrukcją  swoich Podwykonawców 

i ich pracowników, bez względu na zakres i czas trwania ich prac. Pisemne oświadczenia (załącznik 
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nr 1 i 2) podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Podwykonawców i ich pracowników 

zostaną przekazane Koordynatorowi ds. bhp przed przystąpieniem danego Podwykonawcy do 

wykonywania prac. Podwykonawca i jego pracownicy są związani niniejszą instrukcją również 

wówczas gdy takie oświadczenia nie zostaną przedstawione Koordynatorowi ds. bhp. 

5. Wykonawca wyznaczy niezwłocznie swojego koordynatora ds. bhp, który będzie współpracował z 

Koordynatorem ds. bhp wskazanym przez REMEA Sp. z o.o. oraz Inspektorem ds. bhp i 

Koordynatorem prac wskazanym przez Zamawiającego lub Inwestora. 

6. REMEA Sp. z o.o. każdorazowo wyrazi zgodę na wykonywanie prac na rzecz osób trzecich przez 

pracowników Wykonawcy i pracowników jego Podwykonawców nie objętych Umową z REMEA 

Sp. z o.o. w czasie i miejscu wykonywania prac dla REMEA Sp. z o.o. 

7.  Wykonawca, Podwykonawca i ich pracownicy są zobowiązani przestrzegać wszelkich zasad bhp 

wprowadzonych na terenie prac przez Zamawiającego lub Inwestora.  

8. W przypadku nieprzestrzegania zasad ujętych w niniejszej instrukcji, zarówno Wykonawcy i  

Podwykonawcy może zostać udzielone pisemne upomnienie. W przypadku powtarzających się lub 

rażących naruszeń, zarówno Wykonawca, jak i Podwykonawca mogą zostać ukarani karą 

pieniężną w wysokości określonej przez REMEA Sp. z o.o.  nie wyższej niż 5 000 zł. za jeden 

przypadek naruszenia zasad oraz mogą zostać usunięci z terenu prac, co może skutkować 

rozwiązaniem Umowy. W każdym przypadku REMEA Sp. z o.o.  jest uprawniony dochodzić pełnego 

odszkodowania na zasadach ogólnych oraz żądać usunięcia z terenu prac pracownika Wykonawcy 

lub Podwykonawcy dopuszczającego się naruszeń.  

9.  Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów ochrony środowiska w czasie realizacji prac 

przez Wykonawcę i jego Podwykonawców, powinno być monitorowane przez Koordynatora ds. 

bhp.  

10.  Tylko pisemne pozwolenie na wykonywanie prac lub innych prac upoważnia do prowadzenia prac 

lub innych prac i przebywania na terenie wykonywania prac lub prac przez REMEA Sp. z o.o.  

11. Niedozwolone jest przebywanie pracowników Wykonawców i Podwykonawców w obszarze prac 

wykonywanych przez REMEA Sp. z o.o. oraz wykonywanie w tym obszarze jakichkolwiek prac 

budowlanych/środowiskowych lub innych prac przed odbiorem przez Zamawiającego prac 

wykonanych przez REMEA Sp. z o.o.  bez zgody REMEA Sp. z o.o. 

 

Szczegółowe wymagania 

1. Posiadanie, używanie alkoholu lub innych środków odurzających lub praca pod wpływem alkoholu 

lub innych środków odurzających jest surowo zabroniona.  

2. Na żądanie pracownika działu bhp REMEA Sp. z o.o., Zamawiającego lub Inwestora, Koordynatora 

ds. prac, Koordynatora ds. bhp, Inspektora ds. bhp, kierownika robót/prac, kierownika ds. badań 

terenowych lub inżyniera robót/prac każda osoba powinna poddać się badaniu alkomatem. 

W przypadku odmowy, zostanie wezwana Policja, a osoba mająca się podać badaniu ma 

obowiązek poczekać na jej przybycie. W przypadku pozytywnego wyniku lub odmowy poddania 

się w/w badaniu, osoba ta zostanie usunięta z terenu wykonywania prac, utraci również prawo 

wstępu na teren w terminie późniejszym. 

3. Pracownicy Wykonawcy i pracownicy Podwykonawcy muszą posiadać: 



 

 

 

REMEA Sp. z o.o. 
ul. Powązkowska 44c 
01-797 Warszawa 
Tel. : 22 56 00 301 
 
 

www.remea.pl 

• ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych co do rodzaju 
wykonywanej pracy, 

• odpowiednie uprawnienia, które wymagane są przy wykonywaniu prac specjalistycznych 
np. spawalnicze, elektryczne, itd. 

4.  Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Koordynatorowi ds. bhp kopię dokumentów 

potwierdzających aktualne badania lekarskie, odbycie okresowego szkolenia bhp oraz posiadanie 

wymaganych dodatkowych uprawnień przez każdego pracownika Wykonawcy i pracownika 

swojego Podwykonawcy. 

5. Pracownicy Wykonawcy oraz pracownicy Podwykonawcy  wykonują pracę w jednolitej służbowej 

odzieży roboczej. Należy przestrzegać nakazu noszenia na terenie robót/prac hełmów ochronnych 

i kamizelek odblaskowych. 

6. Przed przystąpieniem do pracy, pracownicy Wykonawcy i pracownicy Podwykonawcy przechodzą 

instruktaż z zakresu bhp prowadzony przez pracownika REMEA Sp. z o.o., wyznaczonego przez 

nadzór robót/prac lub REMEA Sp. z o.o. 

7. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ustala, czy mogą być one wykonane w sposób 

niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników, a także środowisku naturalnemu. W przypadku 

wystąpienia problemów, obowiązkiem Wykonawcy jest skonsultowanie ich z Koordynatorem ds. 

bhp i Inspektorem ds. bhp. 

8. Wszystkie pojazdy silnikowe wprowadzane na teren robót/prac przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawców muszą być sprawne technicznie, posiadać ważne badania okresowe oraz ważną 

polisę ubezpieczenia OC. 

9.  Miejsce pracy należy oznakować oraz utrzymywać w czystości przez cały czas trwania prac. 

10.  Miejsca pracy muszą być pozostawione w należytym porządku na koniec każdego dnia pracy. 

11. Wszystkie rozlane i rozsypane na podłodze substancje, należy bezzwłocznie usunąć, gdyż mogą 

stwarzać zagrożenia wypadkowe.  

 

Prace szczególnie niebezpieczne: 

 W przypadku wykonywania prac zaliczanych do szczególnie niebezpiecznych tj.: 

• prac pożarowo niebezpiecznych, 

• prac na wysokości, 

• prac w przestrzeniach zamkniętych, 

• prac w wykopach, 

• prac w obiektach zagłębionych, 

• prac przy urządzeniach elektroenergetycznych, 

• prac w strefach zagrożonych wybuchem, 

• prac przy zbiornikach ze ściekami i osadami, 

• prac z substancjami niebezpiecznymi. 
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Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcy mają obowiązek stosować odpowiednie zabezpieczenia oraz 

środki ochrony indywidualnej. Ponadto pracownicy ci mają obowiązek stosować się do odpowiednich 

procedur oraz posiadać niezbędne kwalifikacje do wykonywania tego typu prac. 

 

Prace na wysokości: 

1. Pracę na wysokości należy wykonywać tylko na urządzeniach przeznaczonych do pracy na 

wysokości (rusztowania, pomosty, podesty stałe i podesty ruchome, drabiny, żurawie, zwyżki, 

itd.), które spełniają podstawowe wymagania bezpieczeństwa oraz wymagania techniczne 

dotyczące ich ustawienia i dopuszczenia do pracy. 

2. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których 

mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie 

oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych 

elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa. 

3. Należy zapewnić stosowanie przez pracowników odpowiedniego sprzętu chroniącego przed 

upadkiem z wysokości, tj.: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych 

elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - 

masztach itp.). 

4.  Niebezpieczne miejsca w obrębie prac na wysokości należy zabezpieczyć poprzez ogrodzenie 

(zadaszenie) i wystawienie odpowiednich tablic ostrzegawczych. 

 

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych: 

1. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą być wykonywane tylko przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 

2.  Wszystkie maszyny przy których prowadzone są prace elektryczne, muszą być odłączone od 

zasilania i oznaczone odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi. 

3.  Prace przy których istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym, muszą być wykonywane przez 

minimum 2 osoby. 

4.  W pomieszczeniach ruchu elektrycznego mogą przebywać tylko osoby wymienione w pozwoleniu 

na pracę. 

 

Ochrona przeciwpożarowa:     

1. Podczas prowadzenia prac w miejscu gdzie istnieje zagrożenie pożarowe, pracownicy mają 

obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej. 

2.  Teren wykonywania prac należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

3.  Na terenie wykonywania prac, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, obowiązuje ścisły 

zakaz palenia wyrobów tytoniowych. 

4. Zabrania się zastawianie dostępu do: 

• urządzeń ppoż. (tj. gaśnic, hydrantów, koców gaśniczych), 

• wyjść ewakuacyjnych, 

• dróg ewakuacyjnych, 
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• bram pożarowych. 
5.  Butle ze sprężonymi gazami technicznymi, muszą być przechowywane w pozycji stojącej 

zabezpieczone przed wywróceniem. W czasie kiedy nie są używane, zawory oraz butle muszą być 

zabezpieczone kołnierzami lub kołpakami ochronnymi. Butle należy transportować na terenie prac 

w specjalnie do tego przystosowanych koszach lub wózkach. Zabrania się magazynowania butli ze 

sprężonymi gazami technicznymi w nieprzystosowanych do tego celu pomieszczeniach (nie 

spełniających przepisów prawa). 

 

 

 

IV. Awarie/ Wypadek 

1. W przypadku wystąpienia wypadku lub sytuacji niebezpiecznej przy pracy gdy zagrożone jest 

zdrowie lub życie pracowników, jak również gdy wystąpi sytuacja niebezpieczna lub awaria 

środowiskowa, Wykonawca i Podwykonawca ma obowiązek natychmiast przerwać pracę, 

zabezpieczyć rejon prac i poinformować Koordynatora ds. bhp, który powiadamia o tym fakcie 

Inspektora ds. bhp. 

2.  Wykonawca jest obowiązany podjąć skuteczne środki ochronne lub zaradcze w sytuacji, gdy 

w tracie realizowania przedmiotu Umowy wydarzy się awaria czy inne nagłe zdarzenie, mogące 

mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników, osób trzecich, mienia oraz środowisko 

naturalne. 

3.  Każdy pracownik Wykonawcy lub Podwykonawcy jest obowiązany niezwłocznie powiadomić 

swojego przełożonego o zaistniałym wypadku przy pracy bądź sytuacji potencjalnie 

wypadkowej/niebezpiecznej. 

4.  Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę muszą być składowane 

w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi. 

5. Maszyny i urządzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy nie mogą stwarzać zagrożenia dla 

pracowników zarówno REMEA Sp. z o.o., Zamawiającego, Inwestora Wykonawcy oraz 

Podwykonawców i innych osób przebywających na terenie robót/prac. 

 

 

V.        Ochrona środowiska, zbiórka i segregacja odpadów 

1. Na etapie wyceny Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić standardy wymagań REMEA Sp. z 
o.o. w zakresie ochrony środowiska oraz wymagania prawne i inne mające zastosowanie na 
terenie realizowanej inwestycji (wymagania decyzji środowiskowej). 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpadów. 
Oznacza to, że jest zobowiązany do właściwego gromadzenia odpadów (kontenery odpadowe lub 
inne pojemniki - segregacja), nawiązania współpracy z firmą odbierającą odpady oraz do 
prowadzenia ewidencji odpadów. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR), 
przed przystąpieniem do realizacji prac, rodzaju i ilości odpadów niebezpiecznych przewidzianych 
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do wytworzenia oraz sposobu gospodarowania nimi, zgodnie z przyjętym w planie BIOZ Planem 
Gospodarki Odpadami robót/prac, stosownie do zakresu swoich prac. 

4. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca zapewnia odbiór odpadów, sposób organizacji oraz 
rozliczenia finansowe są elementami umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do reagowania na sytuacje awaryjne i incydenty środowiskowe, 
zgodnie z przyjętym przez REMEA Sp. z o.o. systemem i standardem postępowania, a Wykonawcy 
realizujący prace przy pomocy maszyn budowlanych/środowiskowych oraz pojazdów 
zobowiązani są zapewnić do dyspozycji pracowników: 

⎯ sorbent do zabezpieczania wycieków paliwa i płynów technicznych, 

⎯ maty sorpcyjne stosowane do zabezpieczenia wycieku paliwa przy tankowaniu. 
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(Załącznik nr 1) 

ZOBOWIĄZANIE 

 

 

Zobowiązuję się do: 

 

1.  Przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz Instrukcji BHP obowiązująca kontrahentów REMEA Sp. z o.o. z dnia 6 maja 2015 roku przy 

wykonywaniu wszelkich prac w ramach umowy nr [---] z dnia [---]na terenie robót/prac [nazwa inwestycji]. 

 

2. Zapoznania swoich pracowników delegowanych do prac na terenie robót/prac [nazwa inwestycji] 

z treścią w/w Instrukcji, nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania prac. 

 

 

 

................................................................................................................................. 

                                                            (nazwa i adres Kontrahenta) 

      

 

          

Osoba upoważniona do reprezentowania Kontrahenta: 

 

 

 

…......................................................... 
(imię i nazwisko) 

 

 

 

 

 

 

….................................                                                                   …........................................ 
          Miejscowość, data                                                                                                       Podpis 

 

 

Uwaga: 

Do podpisania niniejszego dokumentu upoważniony jest pracodawca lub osoba uprawniona do występowania 

w imieniu pracodawcy, na podstawie art. 31 Kodeksu pracy. 
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(Załącznik nr 2) 

 

 

 
…………………………………………………….       ……………………………………….. 

(pieczęć firmowa podwykonawcy)              (miejscowość data) 

 

POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA INFORMACJI BHP 
pracownikom firmy: 

 

Oświadczam, że pracownicy zgłoszeni do prac na terenie robót i prac remediacyjnych: 

[Nazwa robót/prac] 

zlokalizowanej: [Miejscowość] 

umowa ..................................................................... 

zostali zapoznani przez ………………………………………………….. z: 
(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż) 

1. planem BIOZ, 

2. zagrożeniami występującymi na terenie robót/prac, 

3. instrukcją bezpiecznego wykonywania prac- instrukcją BHP obowiązująca kontrahentów REMEA Sp. z o.o. z 

dnia 13 grudnia 20159 roku, 

4. obowiązkiem noszenia na terenie robót/prac hełmów ochronnych i kamizelek odblaskowych, 

5. obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej przy pracach wymagających takich zabezpieczeń, 

6. obowiązkiem informowania kierownictwa robót/prac lub Koordynatora ds. bhp o wypadkach i zdarzeniach 

potencjalnie wypadkowych/niebezpiecznych, mających miejsce na terenie robót/prac, 

7. obowiązkiem informowania kierownictwa robót/prac lub Koordynatora ds. bhp o zauważonych na terenie 

robót/prac zagrożeniach dla zdrowia i życia, 

8. bezwzględnym zakazem wnoszenia i spożywania na terenie robót/prac alkoholu i środków odurzających jak 

również przystępowania do pracy w stanie nietrzeźwym czy pod wpływem środków odurzających, 

9. ryzykiem zawodowym. 

 

Co potwierdzili własnoręcznym podpisem: 

   

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko/funkcja podpis 

    

    

    

    

   

Równocześnie oświadczam, że w/w lista jest kompletna i obejmuje wszystkich pracowników dopuszczonych do 

pracy na terenie robót/prac. Przyjmuję do wiadomości obowiązek uzupełnienia niniejszego oświadczenia 

w przypadku każdej zmiany w składzie osobowym, najpóźniej w dniu poprzedzającym zmianę, a aktualne 

oświadczenie przekażę pisemnie. Oświadczam,  również że te osoby będą posiadać aktualne, wymagane przepisami 

prawa szkolenia bhp i orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanych 
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stanowiskach oraz dodatkowe uprawnienia, jeśli takowe niezbędne są do wykonywania potwierdzonych prac. 

Zobowiązuję się do okazania wyżej wymienionych dokumentów na żądanie kierownictwa robót/prac. 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności związanej z dopuszczeniem do wykonywania pracy przez 

pracowników nie posiadających orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywanej 

pracy oraz niezbędnych szkoleń i kwalifikacji. W związku z powyższym zobowiązuje się do bezwzględnego 

przestrzegania przepisów prawa o powyższym zakresie, przez cały okres realizacji umowy. 

 

 

 

 

…………..…………………………………………………………. 
(data i podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu firmy) 

 

Uwaga: 

Do podpisania niniejszego dokumentu upoważniony jest pracodawca lub osoba uprawniona do występowania 

w imieniu pracodawcy, na podstawie art. 31 Kodeksu pracy. 

 


