ZARZĄDZENIE Nr 36/K/10
Burmistrza Głuszycy
z dnia 6 grudnia 2010r.
w sprawie: wdrożenia instrukcji wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych
przez firmy zewnętrzne – zleceniobiorców.

Zgodnie z § 80 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr.169 poz.1650
z 2003r.) oraz art.208 §1 Kodeksu Pracy

zarządzam co następuje:
§ 1. Wdrożyć do stosowania instrukcję wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych przez
firmy zewnętrzne na terenie Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
§ 2. W celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania zleconych prac firmom zewnętrznym
wykonującym prace na terenie Urzędu Miejskiego w Głuszycy wyznaczyć na
koordynatora ds. BHP osobę kierująca pracownikami posiadającą aktualne szkolenie
okresowe dla osób kierujących pracownikami w zakresie obowiązków której
jest nadzór nad sprawami technicznymi Urzędu.
§ 3. Koordynatora ds. BHP zobowiązuję do wdrożenia procedury zapewnienia
bezpieczeństwa pracownikom firm zewnętrznych wykonującym prace na terenie
Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/-/ Wojciech Durak

INSTRUKCJA
WYKONYWANIA PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH PRZEZ
FIRMY ZEWNĘTRZNE OBOWIĄZUJĄCA
w Urzędzie Miejskim w GŁUSZYCY.
Podstawa prawna : § 80 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr.169 poz.1650 z 2003r.).

Instrukcja obowiązuje w Urzędzie Miejskim w GŁUSZYCY w zakresie organizacji
i wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych przez firmy zewnętrzne.

Cel instrukcji:
1. Wyznaczenia prace szczególnie niebezpiecznych wykonywanych w Urzędzie Miejskim
w Głuszycy przez firmy zewnętrzne.
2. Za właściwą organizację i odpowiedni przebieg prac szczególnie niebezpiecznych
odpowiada firma zewnętrzna, której zlecone zostało wykonanie prac.
3. Określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności zleceniobiorców przy wykonywaniu
prac szczególnie niebezpiecznych.
Za wdrożenie do stosowanie niniejszej instrukcji odpowiedzialny jest kierownik………….., który
jest jednocześnie koordynatorem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy
wszystkich pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców / firmy zewnętrzne/ na terenie
Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
Zgodnie z art.208 §1 w miejscu, gdzie wykonywana jest praca przez pracowników różnych
pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:
- współpracować ze sobą,
- wyznaczyć koordynatora ds. bhp sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną
pracy wszystkich pracowników
- ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku
wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników,
- informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w
zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych
przez nich prac.
Koordynatorem ds. BHP może być wyłącznie osoba , która posiada aktualne szkolenie
okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami.
Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia
bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

Odpowiedzialność:
kierownik
1. Za stosowanie niniejszej instrukcji na terenie Urzędu odpowiada
……………………………, który dostarcza pracodawcom firmy zewnętrznej informacje o
zagrożeniach dla życia i zdrowia występujących przy wykonywanych pracach, stanowiących
załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji
2. Za organizację i właściwy przebieg prac szczególnie niebezpiecznych wymienionych poniżej

3.

odpowiada firma zewnętrzna.
Za prowadzenie i gromadzenia dokumentacji w tym zakresie odpowiada kierownik
……………………………. / lub można tu wyznaczyć pracownika /.
WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH :

1. Roboty remontowe, montażowe i konserwacyjne
prowadzone
na wysokości bez
wstrzymania pracy Urzędu.
2. Prace na wysokości powyżej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi jeżeli
powierzchnia jest nieosłonięta lub nie jest wyposażona w inne stałe konstrukcje
lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.
3. Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m od poziomu ziemi lub podłogi w
pomieszczeniu zamkniętym.
4. Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m od poziomu ziemi szczególnie prace
wykonywane na dachu , na rusztowaniach, podestach, konstrukcjach budowlanych,
stropach, kominach, drabinach, itp.
5. Roboty murarskie i tynkarskie.
6. Prace spawalnicze wykonywane w ramach robót o których mowa w pkt. 1
7. Prace poniżej poziomu gruntu- prace w sieciach kanalizacyjnych, studzienkach itp.
instalacjach podziemnych (kanały ściekowe i studzienki, itp.)
8. Prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
Opis postępowania:
1. Prace, w tym szczególnie niebezpieczne, które realizowane są przez firmy zewnętrzne,
wykonywane są wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z firmą zewnętrzną.
2. W umowie określa się warunki i realizację prac, w tym szczególnie niebezpiecznych.
3. Klasyfikacji robót dokonuje kierownik ………………………………………zgodnie z
WYKAZEM.
4. Na realizację prac wymienionych w wykazie, należy sporządzić dodatkowo
„ Protokół z ustalenia warunków bhp podczas wykonywania prac szczególnie
niebezpiecznych”- załącznik nr 1 oddzielnie dla różnych prac.
5. Do umowy firma zewnętrzna zobowiązana jest dołączyć imienny wykaz osób
upoważnionych do wykonywania prac, w tym szczególnie niebezpiecznych na terenie Urzędu
– załącznik nr 2
6. Protokoły oraz imienny wykaz i oświadczenia stanowią załączniki do umowy.
7. W przypadku wykonywania prac przez osoby nie objęty imiennym wykazem przedstawiciel
firmy zewnętrznej zobowiązany jest do wypisania oświadczenia –
załącznik nr 3
8. Firma zewnętrzna odpowiada za realizację zleceń:
 przez wykwalifikowanych pracowników,
 odpowiednio przeszkolonych w zakresie bhp, w tym przeprowadzenie szczegółowego
instruktażu stanowiskowego
 posiadających wymagane uprawnienia UDT, SEP itp. / w przypadku wykonywania
prac, przy których wymagane są takie uprawnienia/,
 odpowiednio wyposażonych, w tym również w konieczne środki ochrony
indywidualnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tam gdzie jest to
konieczne podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
9. Za przeprowadzenie instruktażu odpowiada zleceniobiorca prac, posiadający
udokumentowane aktualne szkolenie w zakresie bhp dla osób kierujących
pracownikami.
Instruktaż musi obejmować :
- zakres i rodzaj wykonywanych prac,
- zagrożenia związane z wykonywaniem prac,

- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu czynności,
- imienny podział prac,
- kolejność wykonywania zadań.
10. Sporządzone załączniki muszą byś dostarczone kierownikowi ……………………… przed
rozpoczęciem określonych prac oraz poinformować o terminie rozpoczęcia i zakończenia
prac.
Zasady szczegółowe:
1. Teren prowadzenia prac, w tym szczególnie niebezpiecznych firma realizująca prace
obowiązana jest przygotować zgodnie z wymaganiami przepisów bhp w tym
wydzielić i wyraźnie oznakować umieszczając znaki informujące o rodzaju
zagrożenia oraz zastosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń
/ siatki, barierki, taśmy ostrzegawcze/.
2. Podczas wykonywania prac firma zewnętrza obowiązana jest realizować je zgodnie
z wymogami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy
pracach określonego rodzaju.
Postanowienia końcowe:
W przypadku konieczności wykonania innych prac, nie wymienionych w niniejszej instrukcji,
podczas których może występować szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników,
należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić kierownika ……………………………..
w celu ustalenia zasad prowadzenia prac oraz zastosowania niezbędnych środków
bezpieczeństwa podczas ich wykonywania.

Zatwierdzam

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

Przepisy prawne regulujące wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych :
1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
3.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajów prac,
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
4.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajów prac
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
5.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych.

Załącznik nr 1 do umowy ………………
……………

PROTOKÓŁ
Z USTALENIA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS
WYKONYWANIA PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
................................................, dnia ..............................
1. Rodzaj wykonywanej pracy:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................
.....................................................................................................................................................................................
............
2. Miejsce pracy:
……………………………………………………………………………………………………………………….
3. Kolejność wykonywania zadań:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................
.....................................................................................................................................................................................
4. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach:
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
…………....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5. Wymagane ochrony indywidualne:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................
...................................................................................................................................................................
6. Wskazane zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac:
...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
7. Potwierdzam:
- zgodność wymagań bhp, dotyczących wykonania prac wymienionych w pkt. 1 Protokołu z obowiązującymi
przepisami prawa;
- przekazanie protokołu oraz zapoznania się z wymaganymi warunkami bhp przy wykonywaniu wyżej
wymienionych prac swoim pracownikom.
……………………………………………………
(Imię i nazwisko, pieczątka firmy)

Uwaga: w razie braku miejsca, Protokół należy uzupełnić załącznikami

Załącznik nr 2 do umowy ……………………
Imienny wykaz pracowników firmy ......................................................................................................
(nazwa i adres firmy)

wykonujących prace na terenie ………………………………………..
Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko, na którym będzie
pracował na terenie ………….

Nr. uprawnień( SEP, UDT itp.)

Oświadczenie firmy zewnętrznej o spełnieniu wymagań w zakresie ubezpieczeniowym, bhp i ochrony ppoż. przed
przystąpieniem do prac w obiekcie ………………………….
Niniejszym oświadczam, że:
- wyżej wymienione osoby wykonujące prace na rzecz …………………………………….posiadają aktualne zaświadczenia
lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, na którym będą wykonywać prace w obiekcie
…………………………………….
- pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie bhp i ochrony ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
instrukcją dot. prac szczególnie niebezpiecznych;
- pracownicy posiadają wszelkie kwalifikacje, w tym dodatkowe np. SEP, UDT itp.) niezbędne do wykonywania prac,
ubrania robocze i środki bezpieczeństwa i ochrony indywidualnej wymagane do bezpiecznego wykonania prac na terenie
…………………………..

Stanowisko służbowe ......................................

Nazwisko i imię........................................................

(st. zajmowane w firmie)
(czytelny podpis, pieczęć)

Załącznik nr 3 do umowy ………………
……………………………………, dn……………………

OŚWIADCZENIE
Oświadczenie przedstawiciela firmy zewnętrznej, którego nazwisko nie znajduje się na
imiennym wykazie (załącznik nr 2 do Umowy) o spełnieniu wymagań w zakresie bhp i ochrony
ppoż. przed przystąpieniem do prac na terenie Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

Niniejszym oświadczam, że ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………..
Imię i nazwisko

Pracownik firmy ……………………………………………………………………………………
Nazwa firmy

1. posiadam aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania
pracy na stanowisku, na którym będą wykonywać prace na terenie Urzędu Miejskiego w
Głuszycy.
2. zostałem przeszkolony w zakresie bhp i ochrony ppoż. zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz Instrukcją dot. prac szczególnie niebezpiecznych obowiązującą w
Urzędzie Miejskim w Głuszycy.
3. posiadam wymagane kwalifikacje, niezbędne do wykonywania prac, ubrania robocze,
środki bezpieczeństwa i ochrony indywidualnej wymagane do bezpiecznego wykonania
prac na terenie Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
4. zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów bhp i p.poz.

…………………………………………….
Czytelny podpis

Załącznik nr 4 do umowy ……………

INFORMACJA Nr 2 /2009

O ZAGROŻENIACH WYSTĘPUJĄCYCH PRZY
WYKONYWANIU PRAC SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW
FIRM ZEWNĘTRZNYCH
NA TERENIE URZĘDU MIEJSKIEGO
I GMINY GŁUSZYCA.

Głuszyca, dnia 06.12.2010r.

Identyfikacja zagrożeń
Zagrożenia na stanowisku
pracy

Źródło zagrożenia
(przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Potknięcie i upadek na tym samym Śliskie powierzchnie nawierzchnie ,
poziomie
zastawione przejścia, śliska
Złamanie kończyn,
nawierzchnia chodników i ulic
zwichnięcia , potłuczenie
(mokra, oblodzona, ,nieodśnieżona)
,zły stan techniczny dróg.

Środki ochrony :
przed zagrożeniami
Utrzymanie porządku, odpowiednie
obuwie, wzmożona uwaga

Upadek na niższy poziom

Powierzchnie z różnicą poziomów, Złamania, zwichnięcia
schody
kończyn, kalectwo

Zachowanie uwagi.

Upadek z wysokości

Prace wykonywane na wysokości

Złamania, poważne urazy,
śmierć

Prace poniżej poziomu gruntu

Prace wykonywane w kanałach i
studzienkach wodnokanalizacyjnych

Zasłabnięcie, utrata
przytomności

Uderzenie o nieruchome przedmioty Sprzęt stosowany przy pracy.

Potłuczenie, guzy, siniaki

Stosowanie sprzętu chroniącego przed
upadkiem z wysokości, nadzór,
odpowiednia organizacja i podział
pracy
Odpowiednia organizacja pracy,
stosowanie środków ochrony
indywidualnej, zapewnienie
asekuracji
Zachowanie uwagi.

Potrącenie , najechanie przez środki Transport samochodowy
transportu.

Urazy głowy, potłuczenie ,
guzy , siniaki , absencja
chorobowa, ciężkie urazy
,śmierć

Zachowanie szczególnej ostrożności i
uwagi podczas poruszania się w
okolicy dróg komunikacyjnych i
parkingów ,stosowanie kamizelki

Przeciążenie układu mięśniowoszkieletowego

Wymuszona pozycja ciała przy
wykonywanych pracach

Bóle lub urazy kręgosłupa

Urazy kończyn górnych

Używanie ostrych narzędzi

Skaleczenia, zranienia.

Porażenie prądem elektrycznym

Wykonywanie prac przy
Porażenie prądem, śmierć
urządzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych elektrycznej,
elektronarzędzia

Promieniowanie nadfioletowe i
podczerwone

Prace spawalnicze

Uszkodzenie wzroku i skóry

odblaskowej.
Stosowanie w procesie pracy zasad
bhp przy ręcznych pracach
transportowych oraz metod
bezpiecznego transportu ręcznego,
przestrzeganie dopuszczalnych norm
dźwigania i przenoszenia ciężarów
Zachowanie ostrożności podczas
wykonywania pracy, używanie
sprzętu ochrony indywidualnej
Wykonywanie prac przez osoby z
uprawnieniami i zgodnie z
wymaganiami Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z 17 września 1999 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy urządzeniach i instalacjach
energetycznych (DzU nr 80, poz.
912), stosowanie odpowiedniego
sprawnego sprzętu ochron
indywidualnej, odpowiednia ,
organizacja prac szczególnie
niebezpiecznych
Zapewnienie prawidłowej organizacji
pracy / Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych.
(Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470),
stosowanie środków ochrony
indywidualnej

Zmienne warunki atmosferyczne

Praca na otwartej przestrzeni w
niekorzystnych warunkach
atmosferycznych

Przegrzanie , przeziębienie

Odpowiednie ubranie ,napoje

Pożar , wybuch

Zaprószenie ogniem – palenie
Poparzenie termiczne, śmierć ,
papierosów lub używanie otwartego
ognia w miejscach niedozwolonych,
prace przy urządzeniach
elektroenergetycznych

Zachowanie uwagi , przestrzeganie
zakazu palenia tytoniu, odpowiednia
organizacja prac spawalniczych i
elektroenergetycznych, zachowania
uwagi i wymogów przepisów

Zagrożenia biologiczne
Zagrożenie

Źródło zagrożenia
( przyczyna)

Sezonowe choroby wirusowe

Droga zakażenia
Kontakt z wieloma osobami

Możliwe skutki
zagrożenia

Grypa, zapalenie płuc

Środki ochrony przed
zagrożeniami
Wskazane szczepienia ochronne

Powietrzno-kropelkowa

Zatwierdzam
....................................................
( data , podpis pracodawcy )

Załącznik do zagrożeń z dnia 06.12.2010r.
Informacja dla pracownika firm zewnętrznych z oceny ryzyka zawodowego.

Miejsce wykonywania pracy: teren GMINY GŁUSZYCA
Stanowisko pracy: pracownik firmy zewnętrznej wykonujący prace zlecone
………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko pracownika)
Maszyny i urządzenia
eksploatowane na
stanowisku:
elektronarzędzia,,
spawarki, narzędzia
ręczne, drabiny,
platformy robocze,
pomosty robocze
Substancje szkodliwe i
niebezpieczne używane na
stanowisku:
Brak przekroczeń NDS i
NDN

Dozwolona obsługa: elektronarzędzi, spawarek, narzędzia ręcznych,
drabin, platform roboczych, pomostów roboczych oraz urządzeń i
maszyn koniecznych do wykonania prac w ramach
przeprowadzanych przeglądów, remontów, napraw i zleconych
prac.

Data oceny ryzyka

06.12.2010r.

Drogi i rodzaje narażenia:

Nieprawidłowa obsługa narzędzi i urządzeń, obsługa uszkodzonych
narzędzi i urządzeń.
Praca bez wymaganych kwalifikacji.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp przy wykonywaniu prac zleconych /
elektroenergetycznych, spawalniczych , poniżej poziomu gruntu, na
wysokości i innych zleconych/.
Nie używanie ochron osobistych i urządzeń zabezpieczających.
Brak prawidłowej organizacji pracy i brak nadzoru.
Brak szkoleń z zakresu bhp i zapoznania pracownika z zagrożeniami
występującymi na stanowisku pracy.

Środki ochronne
stosowane na stanowisku

Stosowanie odpowiednich ochron osobistych dostosowanych do
występujących zagrożeń przy wykonywaniu określonego rodzaju pracy.
Przestrzeganie przepisów i zasad bhp przy wykonywaniu zleconych prac.
Przestrzeganie instrukcji bhp obowiązujących na stanowisku.
Przestrzeganie zasad i norm prawidłowego dźwigania, podnoszenia i
przenoszenia ciężarów:
- max dla kobiet 20 kg
- max dla mężczyzn 50 kg

Zabroniona obsługa: wykonywanie prac nie wchodzących w zakres
zlecenie i bez zgody pracownika Urzędu.
Zagrożenia związane przemieszczaniem się osób i przedmiotów:
- potknięcie, poślizgnięcie, upadek, upadek z wysokości
przygniecenie, najechanie przez środki transportu,
urazy związane z nieprawidłowym dźwiganiem,
podnoszeniem i przenoszeniem.
Zagrożenia związane z posługiwaniem się urządzeniami i
narzędziami :
- rany, skaleczenia
- porażenie prądem elektrycznym
Inne zagrożenia:
- zagrożenia poparzeniem, wybuchem,
- promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwonym
- zagrożenia wynikające z pracy w kanałach, studzienkach
Aktualny poziom
oceny ryzyka

MAŁY

Wykaz instrukcji
bezpiecznej pracy,
których znajomość i
stosowanie obowiązuje na
stanowisku

Instrukcje BHP obowiązujące na stanowisku:

Przyjął/a do wiadomości

Data:

-

Instrukcja wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych
Instrukcja postępowania w razie wypadku
Instrukcja udzielania I pomocy
Wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej
- Zasady bezpiecznego ręcznego dźwigania, podnoszenia i
przenoszenia ciężarów.
- Instrukcja BHP - telefony alarmowe.

podpis

Uwaga: Kartę należy przedstawić zatrudnionemu pracownikowi firmy zewnętrznej na stanowisku
pracy w Urzędzie do zapoznania i podpisania.
Przechowywać w dokumentacji stanowiącej załącznik do umowy.

PROCEDURA
zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom firm
zewnętrznych wykonującym prace na terenie
Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
Podstawa prawna: art.208 §1 K.P.
Procedura określa:
I.
Opis systemu zapewnienia nadzoru nad pracownikami firm
zewnętrznych wykonującymi prace w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.
II.

III.

Postępowanie koordynatora ds. BHP w zakresie prowadzenia
dokumentacji dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa pracowników
firm zewnętrznych.
Wymagane dokumenty, jakie zleceniobiorca / firma zewnętrza /
zobowiązana jest dostarczyć zleceniodawcy/Urząd Miejski w Głuszycy/.

1. W przypadku jednoczesnego wykonywania w tym samym miejscu pracy przez pracowników
zatrudnionych przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:
• współdziałania ze sobą,
• wyznaczenia koordynatora ds. bhp sprawującego nadzór nad
bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych
w tym samym miejscu / Urzędzie/.
2. Koordynatorem ds. bhp w Urzędzie może być wyłącznie osoba, która posiada
aktualne szkolenie okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami.
3. Zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku
wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników określa:
- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Urzędu,
- Instrukcja wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych na terenie Urzędu
Miejskiego w Głuszycy,
- Instrukcja udzielania I pomocy.
4. Koordynator ds. BHP ma prawo:
1. kontroli wszystkich pracowników w miejscu pracy,
2. wydawania poleceń w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp praz ochrony
przeciwpożarowej,
3. występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniami usunięcia stwierdzonych
zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp,
4. niezwłocznego wstrzymania pracy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia
lub zdrowia pracownika lub innej osoby,
5. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach
wzbronionych,
6. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub
innych osób.
5. Osoba kierująca pracownikami wyznaczona jako koordynator ds. bhp zobowiązana jest do
zapoznania się z zakresem swoich praw i obowiązków określonych w załączniku do
niniejszej procedury , który po podpisaniu
należy dołączyć do akt osobowych kierownika.

Załącznik Nr 1 do Procedury.

Zakres praw i obowiązków koordynatora ds. BHP
I. Koordynatorem ds. BHP w Urzędzie jest pracownik zatrudniony
Na stanowisku podinspektora ds. obsługi urzędu.
II. Koordynator ds. BHP ma prawo do:
1. kontroli wszystkich pracowników w miejscu pracy,
2. wydawania poleceń w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp praz ochrony
przeciwpożarowej,
3. występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniami usunięcia stwierdzonych
zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp,
4. niezwłocznego wstrzymania pracy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub
zdrowia pracownika lub innej osoby,
5. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych,
6. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub
innych osób.

III. Zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania
w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia
pracowników określa:
- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Urzędu,
- Instrukcja wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych na terenie Urzędu
Miejskiego w Głuszycy,
- Instrukcja udzielania I pomocy.
Niniejszym oświadczam iż podczas pełnienia funkcji koordynatora ds. BHP jest mi znany zakres
praw i obowiązków określony w punkcie I, II i III

……………………….
(miejscowość, data)

……………………………
( podpis pracownika)

