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ZASADY BHP DLA PODWYKONAWCÓW  
Ogólne przepisy BHP 

             Zleceniobiorca powinien: 
 

 Przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej umowy z Zagłębiowskie Centrum 

Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.  

 Zakres prowadzonych prac objętych umową, wymagane dokumenty, uprawnienia, dopuszczenia 

itp. uzgodnić z Koordynatorem Obszaru Technicznego i Zarządzania Majątkiem.    

 Przekazać Służbie BHP w tut. zakładzie informację w formie oświadczenia na temat: wymaganych 

charakterem prac - uprawnień, aktualnym szkoleniu BHP, aktualnym orzeczeniu lekarskim o braku 

przeciwwskazań do pracy swoich pracowników oraz inncyh przed rozpoczęciem prac.  

 Skierować pracowników na szkolenie instruktażowe do Służby BHP tut. zakładu. 

 Organizować i nadzorować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 Wyposażyć swoich pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej  

w odniesieniu do wykonywanej pracy. 

 W razie zaistnienia wypadku przy pracy niezwłoczne powiadomić Służbę BHP tut. zakładu. 

 Zdarzenia potencjalnie wypadkowe zgłaszać kierownictwu w obszarze wykonywania prac oraz 

Służbie BHP tut. zakładu.  

 Dopuścić Służbę BHP do kontroli na zgodność z obowiązującymi przepisami i przyjętymi 

zasadami BHP.  

 Jeżeli są wskazania oznakować i zabezpieczyć teren wykonywanych prac przed dostępem osób 

postronnych. 

 Jeżeli podczas wykonywania prac stosowane są substancje chemiczne – przedłożyć wykaz tych 

substancji wraz z aktualnymi kartami charakterystyki Służbie BHP tut. zakładu. 

 Jeżeli podczas wykonywania prac stosowane są urządzenia, sprzęt specjalistyczny itp. należy 

przedłożyć wykaz ww. wraz z aktualną dokumentacją Służbie BHP tut. zakładu. 

 Opracować w porozumieniu z pracownikami Służby BHP „Plan zapobiegania wypadkom i 

urazom” jeżeli zachodzi potrzeba.  

 W przypadku zatrudnienia więcej niż dwóch firm podwykonawcy ustalają Koordynatora  

      ds. BHP. 

 W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych przepisach i zasadach BHP należy 

zwracać się do Służby BHP. 
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Pracownicy firmy zewnętrznej: 

 Mają obowiązek przestrzegać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Znać zagrożenia na stanowisku pracy określone w ocenie ryzyka zawodowego. 

 Przy pracy lub w otoczeniu substancji niebezpiecznej zapoznać się z kartą charakterystyki 

danej substancji (wykaz osób). 

 Używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej (ŚOI). 

  W razie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych w przestrzeni zamkniętej ustalić 

sposób kontaktu i meldowania się pracownika z drugą osobą.  

 Pracownicy wykonujący pracę na wysokości muszą posiadać badania wysokościowe. 

 Przy pracy na wysokości pracownicy mają obowiązek stosować sprzęt chroniący przed 

upadkiem z wysokości ( ŚOI) np: szelki, pasy, liny oraz wykonywać pracę w obsadzie 

dwuosobowej. 

 Pracownicy wykonujący pracę elektryczne, spawalnicze, na wysokości mają obowiązek 

posiadać dokumentację dopuszczającą wykonanie tych prac.  

 Pracownik musi posiadać uprawnienia do prac prowadzenia prac elektrycznych lub 

spawalniczych. 

WAŻNE TELEFONY 

Wewnętrzne: 

 Warsztaty szpitalne, na wypadek awarii: instalacji, sprzętu i wyposażenia. 
(32) 621 20 06, 
(32) 621 20 07, 
530-279-318 

 SOR, na wypadek zaistnienia zdarzenia nagłego gdzie dochodzi do pogorszenia stanu 
zdrowia pracownika. 

(32) 621 21 12 

 Służba BHP 
(32) 621 20 57 
Zewnętrzne: 

tel.  999 – Pogotowie Ratunkowe 
tel.  998 – Straż Pożarna 
tel.  997 – Policja 
tel.  112 – z telefonów komórkowych 
 

 

 


