
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA 

WYKONAWCÓW I PODWYKONAWCÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI 

NA RZECZ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

W SZCZECINKU 

 

Instrukcja określa tryb postępowania i zakres obowiązków dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji prac / usług 

wykonywanych przez firmy zewnętrzne na terenie i w obiektach Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Szczecinku przy ul. Wiejskiej 4 i ul. Koszalińskiej 89 - niezależnie 

od ich rodzaju, zakresu i czasu trwania. 

 

I. Definicje 

Wykonawca –podmiot który wykonuje prace zlecone przez MOPS na terenie i na obiektach 

MOPS. 

Podwykonawca – podmiot realizujący prace zlecone przez Wykonawcę, na terenie  

i w obiektach MOPS.  

MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku 

Koordynator - osoba ze strony MOPS wyznaczona do koordynowania prac między 

pracownikami MOPS a pracownikami Wykonawcy i Podwykonawcy – zgodnie z art. 208 

Ustawy – kodeks pracy. 

II. Wymagania określone w zakresie sporządzania umów 

1. Niniejsza instrukcja powinna stanowić integralną część każdej umowy, zlecenia lub 

zamówienia, na podstawie, których będą wykonywane roboty przez firmy zewnętrzne. 

2. Egzemplarz Instrukcji za każdym razem otrzymuje przedstawiciel Wykonawcy, 

potwierdzając odbiór dokumentu czytelnym podpisem. 

3. Obowiązek doręczenia egzemplarza Instrukcji spoczywa na sporządzającym umowę, 

zlecenie lub zamówienie. 

4. W przypadku, gdy umowę, zlecenie lub zamówienie sporządza druga strona, obowiązek 

dostarczenia egzemplarza Instrukcji spoczywa na pracowniku MOPS odpowiedzialnym za 

realizację umowy, zlecenia lub zamówienia. 

5. Sporządzający umowę, zlecenie lub zamówienie zobowiązany jest do doręczenia 

Wykonawcy przed rozpoczęciem pracy, druku oświadczenia, zgodnie z którym 

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów  

i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznania wszystkich 

pracowników wykonujących pracę na terenie MOPS z treścią niniejszej instrukcji oraz 

innymi instrukcjami przekazanymi Wykonawcy.  

6. W przypadku stwierdzenia braku przestrzegania przepisów i zasad BHP przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę Koordynator wstrzyma czynności wykonywane przez pracowników 

Wykonawcy lub pracowników Podwykonawcy lub też wstrzyma część lub całość prac na 

terenie MOPS.  

 

 

 

 



III. Obowiązki ciążące na Wykonawcach, Podwykonawcach i ich pracownikach  

w zakresie prawidłowej organizacji prac  i świadczonych usług. 

1. Pracownikom Wykonawców i Podwykonawców zabrania się wnoszenia, spożywania  

na teren MOPS alkoholu i napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków 

odurzających, a także palenia tytoniu w obiektach. 

2. Pracownicy Wykonawców i Podwykonawców muszą przestrzegać wszystkich 

powszechnie obowiązujących zasad, przepisów, norm i standardów  BHP oraz ochrony 

przeciwpożarowej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji nabytych w trakcie 

realizacji prac na terenie i w obiektach MOPS jako tajemnicy przedsiębiorstwa, prawnie 

chronionej pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu 

naruszenia poufności ww. informacji zarówno przez siebie, jak również przez swoich 

pracowników oraz Podwykonawców. 

4. Wykonawcy i Podwykonawcy zobowiązani są do: 

a) posprzątania stanowiska na którym były wykonywane prace, 

b) używania sprawnych urządzeń, narzędzi oraz maszyn, 

c) w przypadkach uzasadnionych i koniecznych  stosowania środków ochrony 

indywidualnej, 

d) natychmiastowego zgłaszania każdego wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik, 

bezpośredniemu przełożonemu, a ten z kolei winien zawiadomić Koordynatora, 

e) oznakowania i wygrodzenia miejsca robót np. budowlanych i podobnych, a także 

utrzymywania go w porządku przez cały czas trwania prac, 

f) natychmiastowego usunięcia rozsypanych i rozlanych substancji postępując zgodnie 

z  kartą charakterystyki substancji, 

g) sprzątania terenu regularnie podczas wykonywania prac, jak również po ich zakończeniu. 

Zabrania się zostawiania niezabezpieczonych, nieodpowiednio składowanych 

elementów, materiałów, narzędzi itp. używanych do wykonania pracy, 

h) poinformowania pracowników znajdujących się w pobliżu prowadzonych prac  

o występujących zagrożeniach związanych z ich pracą, 

i) wyłączania przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych, serwisowych, naprawczych, 

porządkowych itp., wszelkich niebezpiecznych źródeł energii, które narażałyby na 

niespodziewane lub nagłe uwolnienie energii ze źródeł energii elektrycznej, cieplnej, itp.  

j) zapewnienia pracownikom dostępu do gaśnic i środków pierwszej pomocy, 

k) prawidłowego przechowywania i zabezpieczenia przed przypadkowym użyciem przez 

osoby nieuprawnione  narzędzi oraz sprzętu, 

l) przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną  przeciwpożarową,  

a w szczególności zabronione jest używanie otwartego ognia oraz stosowanie innych 

czynników mogących zainicjować zapłon w miejscach występowania materiałów 

niebezpiecznych pożarowo, ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek 

przedmiotów utrudniających ewakuację, składowanie materiałów palnych na drogach 

komunikacji ogólnej służących ewakuacji. 

m) posiadania odpowiednich uprawnień podczas wykonywania prac związanych  

z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń, 

n) prowadzenia prac w sposób niezagrażający pracownikom Wykonawcy/Podwykonawcy 

oraz pracownikom MOPS, a także nie mające negatywnego wpływu na środowisko 

naturalne. 

 

 

 



Wykonawcy, Podwykonawcy oraz ich pracownikom zabrania się: 

 

a) dokonywania czynności, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe lub 

wybuchowe. 

b) użytkowania dodatkowych ogrzewczych urządzeń elektrycznych, 

c)  korzystania z uszkodzonych lub niesprawdzonych instalacji, urządzeń 

elektrycznych i gazowych, 

d)  włączania do sieci jednocześnie urządzeń elektrycznych w takiej ilości, że łączny 

pobór energii elektrycznej może wywołać przeciążenie, 

e) pozostawienie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nie 

przystosowanych do ciągłej eksploatacji, 

f) zastawianie dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników 

itp. urządzeń elektrycznych, 

g) pozostawianie nie wyłączonego urządzenia elektrycznego po zakończeniu pracy. 

 

IV. Kontrole w miejscu wykonywanych prac 

Pracownicy działu BHP, Koordynator oraz upoważnieni pracownicy MOPS odpowiedzialni  

za kontrolowanie postępu robót wykonywanych przez Wykonawcę/Podwykonawcę są 

uprawnieni do przeprowadzania wizyt bez uprzedzenia, w miejscu prowadzonych robót i do 

sporządzania zapisów (w tym także w formie audio-wizulanej) z tych wizyt. 

Wykonawcy/Podwykonawcy na żądanie działu BHP mają obowiązek udostępnić dokumenty 

dotyczące zakresu przeprowadzanej kontroli. 

Wszelkie spostrzeżenia zarejestrowane podczas w/w wizyt, które sugerowałyby istnienie 

potencjalnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska 

naturalnego i infrastruktury MOPS,  mogą spowodować zatrzymanie robót.  Wznowienie tych 

robót może nastąpić po wdrożeniu niezbędnych środków i zrealizowaniu czynności 

naprawczych. 

V. Odpowiedzialność  

1. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane działaniem swoich pracowników 

wykonujących prace na terenie MOPS, w tym również za jego własnych Podwykonawców.  

W przypadku ujawnienia szkody MOPS zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich 

czynności prawnie przewidzianych zarówno na drodze cywilnej, jak też karnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szczecinek, dnia ……………………. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów  

i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznania wszystkich swoich 

pracowników oraz podwykonawców wykonujących pracę na terenie MOPS z treścią Instrukcji 

bezpieczeństwa i higieny pracy dla wykonawców i podwykonawców świadczących usługi na 

rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku oraz innymi instrukcjami, jakie 

zostały mi przekazane jako Wykonawcy.  

Jednocześnie oświadczam, iż zatrudniani przeze mnie pracownicy oraz podwykonawcy 

są zapoznani i zobowiązują się przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów  

i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również są przeszkoleni w tej dziedzinie 

oraz jako wykonawca ponoszę pełną  odpowiedzialność za właściwe i bezpieczne 

organizowanie zleconej pracy i jej nadzór. 

 

 

      …………………………………………… 

        Wykonawca 


