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Polityka BHP

• Można zapobiec wszystkim urazom,

• Żadna praca nie jest tak ważna, żadna usługa nie jest tak pilna, 

aby nie móc poświęcić jej tyle czasu, ile potrzeba, 

aby bezpiecznie wykonać wszystkie czynności,

• Bezpieczne podejście do pracy 

jest zasadniczym elementem profesjonalizmu.

• Wysoka kultura techniczna jest niezbędna do zapewnienia 

bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i instalacji,

• Wysoki poziom bezpieczeństwa

jest istotnym warunkiem trwałego sukcesu w biznesie

ZERO WYPADKÓW
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Podstawowe wymagania BHP

Wszyscy pracownicy (Wykonawcy i dalsi Podwykonawcy), którzy będą pracować na terenie Zakładu muszą:

 być zapoznani z dokumentami dotyczącymi BHP umieszczonymi na platformie zakupowej SWPP2 PGE Energia Ciepła S.A.

 odbyć i zakończyć z wynikiem pozytywnym szkolenie wprowadzające, 
w terminach określonych w danych lokalizacjach

 posiadać wymagane zaświadczenia kwalifikacyjne i specjalistyczne

Wykonawca, nie później niż na 6 dni przed rozpoczęciem prac, o ile zapis w umowie nie stanowi inaczej, jest zobowiązany 
wypełnić i przekazać osobom wskazanym w umowie, pełny „Wykaz danych dotyczących Pracowników kierowanych do pracy” –
załącznik nr 2 do „Podstawowych wymagań BHP dla Wykonawców”.

Pracownicy wykonawców muszą stosować się do wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego.

Wykonawców obowiązują szczegółowe wymagania:
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Podstawowe wymagania BHP

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu Projekt Organizacji Robót (POR)

w terminie nie później niż na 6 dni przed rozpoczęciem prac – o ile inaczej nie stanowi zapis w umowie – celem jego

sprawdzenia.

Prace są realizowane na Polecenie/Zezwolenie na Pracę.

Wykonawca jest obowiązany zapewnić kontrolę i nadzór BHP (niestały) przez wykwalifikowane służby BHP nad

swoimi pracownikami oraz pracownikami Podwykonawców na każdej zmianie, na której będą wykonywane prace,

których wykonanie przewiduje zaangażowanie w tym samym czasie na terenie zakładu, co najmniej 20 osób pracujących

na jego rzecz.
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Podstawowe wymagania BHP

• Zapewnienia każdemu Zespołowi pracowników Wykonawcy jego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców dostępu do

podręcznej apteczki w miejscu pracy oraz wyznaczenia osoby do udzielania pierwszej pomocy.

• Zapewnienia pracownikom czystej i nieuszkodzonej odzieży roboczej pozwalającej na identyfikację firmy.

• Pracownicy PGE mają prawo kontrolować miejsca/strefy pracy i reagować odpowiednio do sytuacji.

• Pracownicy wykonawców (i dalszych podwykonawców) mają obowiązek informowania o zdarzeniach oraz zgłaszania

nieprawidłowości i zagrożeń.

• PGE organizuje spotkania na których przekazuje aktualną sytuację związaną z zagrożeniami, wnioski z realizowanych

kontroli oraz zbiera informację zwrotną od wykonawców (i dalszych podwykonawców) o ewentualnych problemach

i spostrzeżeniach.



Najczęstsze nieprawidłowości 
BHP wykonawców



7

Najczęstsze nieprawidłowości BHP wykonawców

 Nieład w sposobie składowania

 Brak wygrodzenia miejsca składowania

 Składowanie w niewłaściwym miejscu

 Zastawianie wejść i ciągów komunikacyjnych

 Składowanie elementów w sposób zagrażający upadkiem z wysokości

 Brak informacji o odpowiedzialnym za miejsce składowania materiałów

 Niezabezpieczanie posadzek przed uszkodzeniem

 Rury składowane bez zabezpieczenia przed niekontrolowanym przemieszczaniem

Magazynowanie i składowanie
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Najczęstsze nieprawidłowości BHP wykonawców

 Brak wygrodzenia rozładunku

 Brak wygrodzenia strefy pracy

 Brak oznaczenia strefy pracy

 Brak karty informacyjnej strefy pracy

Oznakowanie
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Najczęstsze nieprawidłowości BHP wykonawców

 Zabezpieczenie nieużywanych maszyn

 Parkowanie pojazdów w niedozwolonych miejscach

 Rozpoczęcie pracy bez odbioru – Punktu BHP – STOP

 Odstępstwa od technologii wykonywania prac / planu organizacji robót

 Brak dostępnej wody

 Brak wyznaczonego kierującego zespołem

 Brak zapewnionego tłumacza dla pracowników niepolskojęzycznych

 Niezabezpieczone wystające elementy niebezpieczne np. bednarki,

zbrojenia itp.

 Brak sygnału cofania w maszynach budowlanych i sprzęcie ciężkim

Organizacja pracy - nadzór
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Najczęstsze nieprawidłowości BHP wykonawców

 Zdekompletowane narzędzia

 Niewłaściwy stan narzędzi

 Braki osłon

 Brak przeglądów narzędzi ręcznych

 Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi

 Brak zapoznania się z instrukcją obsługi

 Niedostępne instrukcje obsługi

Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym
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Najczęstsze nieprawidłowości BHP wykonawców

 Brak potwierdzenia w LKI wykonania codziennego

instruktażu

 Brak potwierdzenia zapoznania się z technologią

wykonywania prac na LKZ

 Praca z nieotwartym poleceniem lub bez polecenia

 Brak dodatkowej weryfikacji LKI

 Brak wstrzymania prac i wyprowadzenia zespołu w

przypadku nieobecności kierującego zespołem

 Niewłaściwe przechowywanie dokumentacji –

informacji

 Brak projektów organizacji robót

Dokumentacja
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Najczęstsze nieprawidłowości BHP wykonawców

 Brak hełmu

 Brak ochron słuchu (w strefach i przy sprzęcie)

 Brak kompletnej odzieży ochronnej/roboczej

 Niestosowanie pełnej odzieży – ŚOI przez kierownictwo (w tym dyrekcję)

 Niestosowanie ochron oczu

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
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Najczęstsze nieprawidłowości BHP wykonawców

 Brak schodni – zejść do wykopów

 Brak wygrodzeń wykopów – niekompletne wygrodzenia

 Praca w niezabezpieczonych wykopach

Prace ziemne
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Najczęstsze nieprawidłowości BHP wykonawców

 Niewłaściwy stan zawiesi

 Niewłaściwy nadzór, zabezpieczenie

strefy niebezpiecznej itp.

 Niestosowanie linek kierunkowych

 Stosowanie niewłaściwych urządzeń

do transportu bliskiego

 Niewłaściwy stan urządzeń

transportu bliskiego

Transport bliski
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Najczęstsze nieprawidłowości BHP wykonawców

 Brak przeglądów „dekadowych” rusztowań

 Niewłaściwie dobrane drabiny do zadań

 Oznakowanie rusztowań – wyłączonych z eksploatacji

 Niekompletne rusztowania -np. niezmontowane

stężenia, brak komunikacji

 Niewłaściwe podkładki/podkłady pod stopami

rusztowań

 Brak stosowania asekuracji

 Brak stosowania podwójnych linek

 Niewłaściwa organizacja pracy na 2 poziomach

 Brak instalacji uziemiającej rusztowań

Praca na wysokości



16

Najczęstsze nieprawidłowości BHP wykonawców

 Brak, niekompletny albo niesprawny podręczny sprzęt gaśniczy

 Brak protokołu zabezpieczenia prac pożarowo – niebezpiecznych

 Niewłaściwe zabezpieczenie lub wygrodzenie prac pożarowo –

niebezpiecznych (przed iskrami, promieniowaniem optycznym itp.)

 Materiały palne w rejonie prac pożarowo – niebezpiecznych

 Niezabezpieczany sprzęt spawalniczy po zakończeniu prac

 Nieprawidłowości w składowaniu gazów spawalniczych

Prace pożarowo niebezpieczne
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Piramida Birda
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Zależność liczby obserwacji do wskaźnika wypadków



Zasady Ratujące Życie
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Zasady Ratujące Życie
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Zasady Ratujące Życie
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Zasady Ratujące Życie
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Zasady Ratujące Życie
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Zasady Ratujące Życie
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Zasady Ratujące Życie
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Zasady Ratujące Życie
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Zasady Ratujące Życie
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Zasady Ratujące Życie
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Zasady Ratujące Życie
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Zasady Ratujące Życie
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Zasady Ratujące Życie
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Zasady Ratujące Życie



Narzędzia wspierające współpracę w 
obszarze BHP
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Narzędzia wspierające współpracę w obszarze BHP

 Zasady ratujące życie

 Szkolenia wprowadzające bhp

 Niezbędnik BHP dla wykonawców

 Dokumenty BHP umieszczone na platformie zakupowej SWPP2

 Taryfikator kar

 Program pracuj z głową

 Wizyty w terenie

 System PnP
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świadomość

zaangażowanie
partnerstwo

0 WYPADKÓW

Kluczowe elementy efektywnej i bezpiecznej współpracy
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Kluczowe elementy efektywnej i bezpiecznej współpracy

planowanie

antycypacja
konsekwencja

0 WYPADKÓW
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