Załącznik do uchwały Nr 699/2017
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zasady bezpieczeństwa pracy podczas
wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych
i remontowych wykonywanych przez
pracowników podmiotów zewnętrznych na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
oraz
Wytyczne sposobu dostarczania informacji
i poinformowania pracowników podmiotu
zewnętrznego o zagrożeniach dla zdrowia
i życia podczas wykonywania prac na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ibh-105

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
§ 1.
PODSTAWOWE DEFINICJE
Użyte w „Zasadach bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracowników
podmiotów zewnętrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu
dostarczania informacji i poinformowania pracowników podmiotu zewnętrznego
o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Ibh-105” określenia oznaczają:
1) PRACODAWCA – osoba fizyczna lub osoba prawna zatrudniająca pracowników
realizujących prace na rzecz i na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
2) PRACODAWCA PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – jednostka organizacyjna PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., na terenie której będą wykonywane prace;
3) ZAMAWIAJĄCY – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub jednostka organizacyjna
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
4) WYKONAWCA – podmiot zewnętrzny realizujący prace w ramach umowy, zlecenia
lub innej formy zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na jej terenie;
5) PODWYKONAWCA – podmiot zewnętrzny realizujący prace w oparciu o umowę,
zlecenie lub inną formę, którą zawarł z wykonawcą (np. usługodawca, dostawca,
podwykonawca robót budowlanych);
6) PRACOWNIK WYKONAWCY– pracownik wykonawcy jak również pracownik
podwykonawcy realizujący prace w oparciu o umowę, zlecenie lub inną formę;
7) PRACOWNICY ZATRUDNIENI PRZEZ
RÓŻNYCH PRACODAWCÓW –
pracownicy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i jej spółek zależnych oraz innych
spółek Grupy PKP, wykonawców, podwykonawców jednocześnie realizujących
prace w tym samym miejscu i czasie;
8) KOORDYNATOR BHP – Osoba wyznaczona na postawie porozumienia
stanowiącego załącznik nr 8 do „Zasad…..”. Obowiązek ustanowienia koordynatora
wynika z zapisu art. 208 § 1 Kodeksu pracy dotyczącego wszystkich pracodawców.
Stanowi on, że w przypadku, gdy w tym samym miejscu i czasie pracę wykonują
pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, to pracodawcy mają
obowiązek wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem
i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu
i czasie.
9) WYKONYWANE PRACE – są to prace realizowane na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. przez pracowników innego pracodawcy
w ramach zawartej z nim
umowy;
10) KONTROLUJĄCY – pracownicy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A posiadający
pisemne upoważnienie wydane przez zamawiającego lub kierownika jednostki
organizacyjnej do wykonywania
w jego imieniu kontroli;
11) AUDYTOR– pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyznaczony Decyzją
Wiceprezesa Zarządu dyrektora ds. eksploatacji do przeprowadzenia audytów
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS i Systemem Zarządzania
Utrzymaniem MMS.
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§ 2.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Przed rozpoczęciem realizacji jakiejkolwiek części zadania WYKONAWCA jest
zobowiązany do okazania (lub przekazania w miarę potrzeb) jednostce organizacyjnej
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na terenie której będą prowadzone prace inwestycyjne,
rewitalizacyjne, utrzymaniowe bądź remontowe, wykazu pracowników uczestniczących w
realizacji tej części zadania potwierdzający kwalifikacje pracowników wykonawcy oraz
zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego z uwzględnieniem zagrożeń występujących
przy realizacji prac, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Zasad.
2. Wykaz o którym mowa w ust. 1 sporządzają również PODWYKONAWCY zatrudnieni przez
WYKONAWCÓW na każdym etapie prowadzenia prac w przedmiocie objętym umową.
Za realizację przedmiotowego obowiązku odpowiedzialny jest WYKONAWCA.
3. WYKONAWCA oraz PODWYKONAWCA, wykonujący prace inwestycyjne, rewitalizacyjne,
utrzymaniowe, remontowe, na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązany jest
do:
1)

wyposażenia pracowników w odpowiednie do zagrożeń, środki ochrony zbiorowej
i indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze podczas wykonywania prac zgodnie
z obowiązującymi w Spółce przepisami wewnętrznymi;

2)

w przypadku realizacji prac inwestycyjnych lub rewitalizacyjnych do sporządzenia
przed rozpoczęciem prac Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przy
wykonywaniu prac na zawierającego co najmniej:
a) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych etapów, wskazanie elementów zabezpieczenia działki
lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
b) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego,
określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsc ich występowania,
c)
informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia,
d) informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji zadania,
e) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów,
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy,
f)
wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych
zagrożeń,
g) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót torowych;

3)

zastosowania odpowiednich środków zmniejszających ryzyko zawodowe;

4)

używania wyłącznie maszyn, narzędzi, materiałów i sprzętu z odpowiednimi
dopuszczeniami technicznymi, atestami, świadectwami i certyfikatami;

5)

okazania instrukcji stanowiskowych i BHP przy obsłudze maszyn i sprzętu
używanych podczas wykonywania prac.

4. W przypadku wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych
i remontowych przez kilku WYKONAWCÓW, wyznaczają oni imiennie KOORDYNATORA
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BHP, który sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną wszystkich pracowników
zatrudnionych na tej samej budowie, co nie zwalnia poszczególnych WYKONAWCÓW
i PODWYKONAWCÓW z obowiązku zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy.
5. Z chwilą przekazania placu budowy więcej niż jednemu WYKONAWCY lub z chwilą
wejścia na plac budowy kolejnego WYKONAWCY, przez ZAMAWIAJĄCEGO,
WYKONAWCY wraz z PODWYKONAWCAMI spisują porozumienie o współdziałaniu wg.
załącznika nr 8 do niniejszych Zasad. Wyznaczenie KOORDYNATORA BHP musi być
również odnotowane w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy.
6. WYKONAWCA oraz PODWYKONAWCY, którzy działają na jego rzecz składają
przed
rozpoczęciem realizacji jakiejkolwiek części zadania oświadczenie dotyczące
zatrudnionych pracowników uczestniczących w realizacji tej części zadania, którego wzór
stanowi załącznik nr 6 do niniejszych Zasad:
1) ważności badań lekarskich;
2) ważności szkoleń w zakresie BHP;
3) posiadania przez pracowników związanych z ruchem pociągów wymaganych
uprawnień kwalifikacji, szkoleń i egzaminów zgodnie z odrębnymi uregulowaniami;
4) posiadania i używania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, odzieży
i obuwia roboczego;
5) posiadanie zaświadczenia o przeszkoleniu odnośnie poruszania się po terenie
kolejowym.
7.

WYKONAWCĘ oraz jego PODWYKONAWCÓW zobowiązuje się do niezwłocznego
zgłaszania wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, które wydarzyły się podczas
wykonywania prac remontowych, utrzymaniowych, rewitalizacyjnych lub inwestycyjnych
do właściwej jednostki organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

8.

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do obecności pracownika służby BHP PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. przy
ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków
śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych. ZAMAWIAJĄCY jest upoważniony do otrzymania
kopii dokumentacji powypadkowej, po uprzednim usunięciu danych osobowych
poszkodowanego i innych osób występujących w tych dokumentach, w terminie nie
dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia pisemnego żądania. Zgłoszenie
wypadku sporządza się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych Zasad.

9.

ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do przeprowadzenia audytu lub kontroli w zakresie
przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy oraz nakładania
kar związanych z nie przestrzeganiem przepisów bhp, zgodnie z Taryfikatorem
(stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszych Zasad). Audyt przeprowadzany jest na
podstawie procedury SMS/MMS-PD-02.

10. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, którego jeden egzemplarz
otrzymuje WYKONAWCA. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad.
11. WYKONAWCA i jego PRACOWNICY oraz PODWYKONAWCA i jego PRACOWNICY
zobowiązani są w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy do podporządkowywania
i niezwłocznego wykonania uwag i zaleceń przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO oraz
KOORDYNATORA BHP sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną
wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu i czasie.
12. WYKONAWCA składa wniosek o poinformowanie pracowników o zagrożeniach dla
zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
do jednostki organizacyjnej, na terenie której będzie realizowana umowa, na podstawie
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której realizowane będą roboty na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO.. Następnie sporządza
imienny wykaz pracowników poinformowanych o zagrożeniach dla zdrowia
i życia podczas wykonywania prac, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zasad.
13. Przed przystąpieniem przez pracowników WYKONAWCY i PODWYKONAWCY
do wykonywania prac objętych umową, na podstawie której realizowane będą roboty na
rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY podejmuje decyzję o formie poinformowania
o zagrożeniach. Zakres tematyki informowania pracowników WYKONAWCY
i PODWYKONAWCY o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia występujących na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A określa załącznik nr 9 do niniejszych Zasad.
14. WYKONAWCA jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zapoznał się
z obowiązującymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy zawartymi w przepisach
powszechnie obowiązujących oraz w wewnętrznych aktach prawnych PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., a także zapisów i wytycznych zawartych w załączniku nr 7 do niniejszych
Zasad.
15. WYKONAWCA ponosi wszelką odpowiedzialność za realizację stawianych w Zasadach
wymogów bhp przez podwykonawców zatrudnionych przez wykonawcę do realizacji
zadań na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
16. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykonywania prac przez
PODWYKONAWCÓW i zobowiązany jest do umieszczenia w zawieranych
z PODWYKONAWCAMI umowach wymogów określonych w niniejszych Zasadach.
17. Załącznikami do niniejszych zasad są:
- Załącznik nr 1 - Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez
WYKONAWCĘ (PODWYKONAWCĘ) postanowień umowy i „Zasad bezpieczeństwa pracy
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji oraz poinformowania pracownika
innego pracodawcy o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Załącznik nr 2 – Wzór protokołu z kontroli
- Załącznik nr 3 – Wzór Zgłoszenia zdarzenia wypadkowego przez WYKONAWCĘ
(PODWYKONAWCĘ)
- Załącznik nr 4 – Wzór WYKAZU pracowników ……..
- Załącznik nr 5 - Taryfikator kar (dotyczy firm wykonujących prace na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
Załącznik nr 6 – Wzór Oświadczenia o pracownikach WYKONAWCY,
PODWYKONAWCY działającego na jego zlecenie.
- Załącznik nr 7 - „Wytyczne w zakresie sposobu dostarczania informacji oraz
poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla zdrowia i życia
podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”
- Załącznik nr 8 – Wzór porozumienia o współpracy ……
Załącznik nr 9 – Zakres tematyki informowania pracowników WYKONAWCY
o
zagrożeniach
dla
zdrowia
i
życia
występujących
na
terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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Załącznik nr 1
do „Zasad bezpieczeństwa pracy … Ibh - 105”

Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez WYKONAWCĘ
(PODWYKONAWCĘ) postanowień umowy i „Zasad bezpieczeństwa pracy podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych
przez pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz
wytyczne sposobu dostarczania informacji oraz poinformowania pracownika innego
pracodawcy o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
1. W przypadku stwierdzenia przez KONTROLUJĄCEGO lub AUDYTORA wykonywania
prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także naruszania przez
WYKONAWCĘ lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących.
KONTROLER lub AUDYTOR jest upoważniony do:
sporządzenia protokołu (załącznik Nr 2 do zasad), stanowiącego podstawę
do wstrzymania prac, ukarania karą pieniężną,
b) wystąpienia do WYKONAWCY (w formie ustnej lub pisemnej) o wstrzymanie prac
bez obowiązku wypłaty odszkodowania w razie stwierdzenia bezpośredniego
zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, a także stwierdzenia uporczywego
niestosowania się do ustaleń zawartych w niniejszych zasadach niniejszej umowy.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty kary pieniężnej w wysokości ustalonej na
podstawie „Taryfikatora” stanowiącego załącznik nr 5 do Zasad, w ciągu 14 dni od
daty otrzymania noty księgowej (obciążeniowej) wystawionej przez upoważnione
służby Zamawiającego na podstawie protokołu stanowiącego podstawę do nałożenia
kary.
W przypadku braku zapłaty kary pieniężnej wyszczególnionej w wymienionej nocie
księgowej (obciążeniowej) kwota kary pieniężnej zostanie potrącona z płatności
wynikającej z pierwszej faktury VAT, wystawionej po otrzymaniu noty księgowej przez
WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU z tytułu realizacji zadania i każdej kolejnej, aż do
uiszczenia nałożonej kary w pełnej wysokości
a)

3. W przypadku gdy WYKONAWCA został ukarany przez uprawniony do nadzoru nad
warunkami pracy organ kontrolny za uchybienia wyspecyfikowane w taryfikatorze
zawartym w załączniku nr 5 do „Zasad …” ZAMAWIAJĄCY, do dnia upływu terminu
wyznaczonego do usunięcia uchybień, nie jest uprawniony do ponownego naliczenia
kar za te wcześniej wskazane uchybienia.
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Załącznik nr 2
do „Zasad bezpieczeństwa pracy …. Ibh - 105.”

…………………… , ……………….. r.

P r ot o k ół Nr … . / … … … .
Z kontroli przestrzegania przez WYKONAWCĘ (PODWYKONAWCĘ) postanowień Umowy
Nr …………………………………………………………………………………………………
ujętych w załączniku nr …... do w/w umowy, stwierdzonych w dniu …………. ……… .r.
w ……………………………………………………………………. w obecności przedstawiciela
firmy …………………………………………………………………………
Zakres kontroli:

1.
2.
3.
4.

Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
Badania profilaktyczne pracowników.
Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Odzież robocza, ochronna i środki ochrony indywidualnej.

Stwierdzone nieprawidłowości
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… ………
…………………………………………………………………………………………
1. Stwierdzone nieprawidłowości, są podstawą do naliczenia kar pieniężnych
zgodnie z „Taryfikatorem”.
2. Wysokość łącznej kwoty kary pieniężnej wynosi ……................................. zł
słownie ……………………………………………………………………… , zostanie
umieszczona w nocie księgowej (obciążeniowej).
Uwagi do protokołu (wniesiono * - nie wniesiono *)
…………………………………………………………………………………………..…...……
………………………………………………………………………………
Kontrolujący:

…………………………………….

Przedstawiciel
W YKONAW CY/PODW YKONAW CY

……………………………………………….

Do wiadomości:
1. IBH,
2. IR**,
3. IZ,
4. IES**,
5. IBR**,
6. a/a.
* niepotrzebne skreślić,
** w zależności od potrzeb
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Załącznik nr 3
do ,,Zasad bezpieczeństwa pracy ….. Ibh – 105”

(pieczęć wykonawcy, podwykonawcy)
……………………………………………………..

…………………………..

nazwisko i imię zgłaszającego, tel, fax)

( miejscowość i data)

……………………………………………………..
( miejsce pracy)
……………………………………………………..
(stanowisko )

PKP Polskie Linie kolejowe S.A..
Zakład Linii Kolejowych w ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( adres)

ZGŁOSZENIE ZDARZENIA WYPADKOWEGO PRZEZ WYKONAWCĘ
(PODWYKONAWCĘ)
1. Miejsce pracy oraz stanowisko…………………………………………………………………………..
2. Data i godzina zdarzenia…………………………………………………………………………………
3. Miejsce zdarzenia wypadkowego ………………………………………………………………………
4. Okoliczności zdarzenia wypadkowego…………………………………………………………………
5. Skutki zdarzenia …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………
( podpis osoby zgłaszającej zdarzenie wypadkowe)
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Załącznik nr 4
do ,,Zasad bezpieczeństwa pracy ….. Ibh-105”

WYKAZ

pracowników……….……………….…………………………………….…..………………
którzy, zgodnie z art. 207 1 Kodeksu pracy, zostali poinformowani w dniu
………………………………… o zagrożeniach dla zdrowia i życia przy wykonywaniu
prac związanych ………….………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

L.p.

Nazwisko i Imię

Stanowisko

Podpis
pracownika

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
Informacji udzielił:
…………………………………. ..
(pieczęć i podpis pracownika)

……………………………………………………….
( pieczęć zakładu pracy pracowników wykonawcy,
podwykonawcy i podpis)
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Załącznik nr 5
do ,,Zasad bezpieczeństwa pracy …. Ibh-105”

Taryfikator kar (dotyczy firm wykonujących prace na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Uchybienia, nieprawidłowości, niezgodności
Nieokazanie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego przy
wykonywaniu prac, niezapoznanie pracowników z ryzykiem
zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą
oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami – brak
potwierdzenia oświadczeniami pracowników.
Przebywanie
pracownika
WYKONAWCY
lub
PODWYKONAWCY na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub
zażywania środków działających podobnie do alkoholu lub
innych substancji psychoaktywnych.
Prowadzenie robót niezgodnie z Umową oraz poleceniami
KOORDYNATORA
BHP
sprawującego
nadzór
nad
bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników
zatrudnionych w tym samym miejscu i czasie
lub osób
sprawujących nadzór ze strony ZAMAWIAJĄCEGO.
Nieprzerwanie w trybie natychmiastowym prac zagrażających
zdrowiu i życiu, niezabezpieczenie rejonu robót
i
niepoinformowanie KOORDYNATORA BHP sprawującego
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich
pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu i czasie lub
ZAMAWIAJĄCEGO
w
przypadku
nieprzewidzianego
pogorszenia
warunków
bezpieczeństwa
pracy,
a w szczególności wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla
zdrowia lub życia pracowników.
Stosowanie środków ochrony indywidualnej na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., niespełniających wymagań
określonych przepisami prawa wewnętrznymi Spółki.

Decyzja
niedopuszczenie do
realizacji zadania
i kara
1 000 zł
natychmiastowe
powiadomienie
organów ścigania
i kara 30 000 zł
za osobę
wniosek do wykonawcy
o wstrzymanie robót
i kara 1 500 zł

kara 30 000 zł

kara 1 000 zł za osobę
kara 2 000 zł za osobę

6.
7.
8.
9.

10.

11.

Używanie maszyn, urządzeń i narzędzi niesprawnych lub
uszkodzonych brak określonych przeglądów .
Używanie maszyn, urządzeń i narzędzi niezgodnie z ich
przeznaczeniem.
Montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników
nieposiadających uprawnień wymaganych do tych prac.
Używanie rusztowania bez odbioru technicznego, niewłaściwie
zmontowanego. Odbiór techniczny rusztowania przez osobę
nieuprawnioną lub brak wpisu do dziennika budowy.
Nie zapewnienie wymaganego nadzoru przez bezpośredniego
przełożonego przy wykonywaniu prac na terenie PKP PLK S.A.
(np. brak wyznaczenia sygnalisty).
Nie dopełnienie obowiązku :
a) podjęcia we współpracy z osobami nadzoru zamawiającego
skutecznych środków ochronnych i zaradczych w sytuacji, gdy
wydarzy się w trakcie wykonywania prac wypadek, awaria lub
inne: sytuacja kryzysowa, nadzwyczajna mogące mieć

kara 2 000 zł za osobę
kara 1 000 zł

kara 1 000 zł
kara 30 000 zł

kara
2 000 zł
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12.

13.

negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników oraz mienie
własne i zleceniodawcy,
b) niezwłocznego zgłoszenia zaistniałego wypadku przy pracy
(ciężkiego,
śmiertelnego,
zbiorowego),
w
jednostce
organizacyjnej na terenie, której zdarzył się wypadek
Nieprzekazania kserokopii dokumentacji powypadkowej do
jednostki organizacyjnej na terenie której doszło do wypadku
(dotyczy wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych)
w przypadku wystąpienia zamawiającego o udostępnienie tej
dokumentacji.
Dopuszczenie
do
pracy pracownika
nieposiadającego
aktualnego zaświadczenia ze szkoleń bhp w odniesieniu do
realizowanych prac objętych Umową.

15.

Dopuszczenie
do
pracy pracownika
nieposiadającego
aktualnego zaświadczenia lekarskiego z badań profilaktycznych
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania prac
w ramach Umowy.
Utrudnianie nadzorowi i służbom Zamawiającego prowadzenia
kontroli przestrzegania przepisów bhp, oraz a także wymagań
zawartych w Umowie.

16.

Nie realizowanie poleceń wydanych przez osoby reprezentujące
Zamawiającego
w zakresie bezpieczeństwa pracy
w
odniesieniu do realizowanych umów

17.

Nieokazanie uprawnionym osobom wymaganych dokumentów
wskazanych w „zasadach …” podczas prac realizowanych na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

14.

18.

Zatrudnienie
PODWYKONAWCY
ZAMAWIAJĄCYM.

bez

uzgodnienia

19.

Użytkowania
maszyn,
urządzeń,
nieuprawnionych pracowników.

20.

Brak udokumentowanego poinformowania
zagrożeniach dla zdrowia i życia.

21.

Brak dokumentów/ nie aktualne dokumenty potwierdzające
możliwość przebywania na terenie kolejowym - przepustka

narzędzi

z

przez

pracowników

o

kara 1 000 zł

odsunięcie pracownika
i kara 2 000 zł za
osobę
odsunięcie pracownika
i kara 2 000 zł za
osobę
kara 1 000 zł za każdy
przypadek
kara 2 000 zł
kara 1 000 zł

kara 3 000 zł
za każdą osobę
PODWYKONAWCY,
kara 2 000 zł za
każdego pracownika
i kara 2 000 zł za
każdego pracownika
kara 1 000 zł za osobę
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Załącznik nr 6
do ,,Zasad bezpieczeństwa pracy … Ibh-105”

Oświadczenia o pracownikach WYKONAWCY, PODWYKONAWCY działającego na jego zlecenie.
Adres budowy:

Lp.

Nazwisko
i imię

Firma:

Zajmowane
stanowisko

Data
ważności
badania
lekarskiego

Data
ważności
szkolenia
okresowego
BHP

Uprawnienia
i kwalifikacje
pracowników
związanych
z ruchem
pociągów

Wyposażenie
pracownika w
środki ochrony
indywidualnej,
odzież i obuwie
robocze zgodnie
z
obowiązującymi
w PKP PLK
przepisami
wewnętrznymi

Dodatkowe
uprawnienia
i
kwalifikacje

Data
zapoznania z
oceną ryzyka
zawodowego
zawierającego
zagrożenia
związane z
obszarem
kolejowym

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Niniejszym poświadczam autentyczność powyższych danych oraz oświadczam, że w/w osoby są
zatrudnione na zasadach określonych prawem polskim oraz zobowiązuję się na żądanie zamawiającego
bezzwłocznie dostarczyć wszelkie dokumenty potwierdzające powyższe dane.
Data: ……………………………………………
……………………………………………………………………………
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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Załącznik nr 7
do ,,Zasad bezpieczeństwa pracy … Ibh-105”

„Wytyczne w zakresie sposobu dostarczania informacji oraz poinformowania
pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas
wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”
SPOSÓB DOSTARCZANIA INFORMACJI
1.

2.

Przed przystąpieniem przez pracowników WYKONAWCY do wykonywania prac
objętych umową, WYKONAWCA obligatoryjnie występuje do ZAMAWIAJĄCEGO o
przeprowadzenie
poinformowania pracowników wykonawcy o zagrożeniach dla
zdrowia i życia podczas wykonywania prac, a także udziela informacji, stosownie do
zapisów art. 2071 Kodeksu pracy.
W przypadku przekazania informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia w formie
pisemnej lub elektronicznej, WYKONAWCA przed rozpoczęciem prac dostarcza do
jednostki organizacyjnej Spółki, na terenie której wykonywane będą prace, imienny
wykaz pracowników, którzy zostali poinformowani o zagrożeniach dla zdrowia i życia
(załącznik nr 4) oraz Oświadczenie o pracownikach wykonawcy, podwykonawcy
działającego na jego zlecenie (załącznik nr 6).
Informacja, o której mowa w ust. 1, będzie przekazywana pracownikom WYKONAWCY
przede wszystkim w formie ustnej - poinformowanie o zagrożeniach występujących
podczas wykonywania prac na terenie danej jednostki organizacyjnej w sposób
udokumentowany z zastrzeżeniem pkt 4. Poinformowanie może odbywać się tylko
i wyłącznie w budynku na terenie jednostki organizacyjnej, natomiast nie może być
wykonywane u WYKONAWCY. Poinformowanie przeprowadza pracownik komórki
organizacyjnej wskazany przez kierującego jednostką organizacyjną. Wskazanie
komórki organizacyjnej nie może mieć formy ustnej, musi być to za każdym razem
forma pisemna. Realizowanie prac przez tego samego wykonawcę na podstawie
dotychczasowej lub nowej umowy na terenie działania innej jednostki organizacyjnej
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., każdorazowo wiąże się z obowiązkiem
poinformowania tego WYKONAWCY o występujących
zagrożeniach (odbyciu
ponownego poinformowania z zagrożeń występujących podczas wykonywania prac na
terenie danej jednostki organizacyjnej).

3.

Opłata za przeprowadzenie poinformowania ustnego oraz za korzystanie z sali
szkoleniowej nie jest pobierana od WYKONAWCÓW i PODWYKONAWCÓW
realizujących roboty na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W pozostałych
przypadkach koszt przeprowadzenia poinformowania ustnego oraz koszt
korzystania z sali szkoleniowej został wskazany w Decyzji Członka Zarządu –
Dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych w sprawie ustalenia składek za
usługi szkoleniowe i informowanie o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia
świadczone na rzecz podmiotów zewnętrznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. oraz za uzgodnienie regulaminu bocznicy kolejowej.

4.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY może przekazać
WYKONAWCY materiały w formie elektronicznej lub papierowej do dokonania
samodzielnego poinformowania pracowników przez WYKONAWCĘ. Przed podjęciem
decyzji przez kierującego jednostką organizacyjną o zmianie formy prowadzenia
poinformowań o zagrożeniach (z formy ustnej na papierową lub elektroniczną)
WYKONAWCA przekazuje dowodnie kierującemu jednostką organizacyjną informację
nt. braku w ostatnich dwóch latach wypadków przy pracy pracowników wykonujących
pracę na rzecz PKP PLK S.A. oraz braku zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo
str. 13

5.
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prowadzenia ruchu kolejowego. Po otrzymaniu tych informacji kierujący jednostką
organizacyjną może podjąć decyzje o zmianie formy poinformowania. Dowodne
przekazanie materiałów (w postaci papierowej lub elektronicznej) realizuje komórka
organizacyjna wskazana przez kierującego jednostką organizacyjną. Wskazanie
komórki organizacyjnej nie może mieć formy ustnej, musi być to za każdym razem
forma pisemna.
Zakres i tematykę informowania pracowników WYKONAWCY o zagrożeniach dla
bezpieczeństwa i zdrowia występujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
zawiera załącznik nr 9.

6.

W przypadku jednoczesnego wykonywania prac, przez PRACOWNIKÓW
ZATRUDNIONYCH
PRZEZ
RÓŻNYCH
PRACODAWCÓW,
poszczególni
PRACODAWCY mają obowiązek współdziałać ze sobą.

7.

WYKONAWCA ponosi wszelką odpowiedzialność za realizację stawianych w Zasadach
wymogów bhp przez PODWYKONAWCÓW zatrudnionych przez WYKONAWCĘ do
realizacji zadań.
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Załącznik nr 8
do ,,Zasad bezpieczeństwa pracy … Ibh-105”

POROZUMIENIE
zawarte w dniu.............................. w ..................................................dotyczące współpracy
wszystkich pracodawców, których pracownicy wykonują prace w ..............................,
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
Na podstawie zapisu art. 208 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn.zm)
zawiera się porozumienie o współdziałaniu pomiędzy następującymi pracodawcami:
1. ........................................................................................................................................
(nazwa zakładu pracy)

w..............................................................................................................................
(miejscowość)

2. .......................................................................................................................................
(nazwa zakładu pracy)

w..............................................................................................................................
(miejscowość)

§ 1.
Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym
samym miejscu tj. w.............................................................................................
– zwanym dalej „miejscem pracy”.
§ 2.
Pracodawcy zobowiązują się współdziałać ze sobą w zakresie i w celu zapewnienia
pracującym w miejscu pracy pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 3.
Pracodawcy wyznaczają koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną
pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu i czasie w osobie
.............................................................. ,co nie zwalnia poszczególnych wykonawców (stron)
z obowiązku zapewnienia swoim pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 4.
Koordynator ma obowiązek współdziałać z kierownictwem jednostki organizacyjnej
Spółki........................................................................ na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
pracy pracownikom swojego zakładu pracy oraz pracownikom innych pracodawców
uczestniczących w procesie realizowanych prac, jak również zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu kolejowego w obrębie miejsca robót.
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§ 5.
Koordynator ma prawo do:
1) kontroli przestrzegania przez wszystkich pracowników zgodnego z zasadami bhp
sposobu wykonywania pracy;
2) wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy
i przestrzegania przepisów
i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej;
3) uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych
zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp;
5) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby, lub
bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
6) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach
wzbronionych;
7) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub
sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia
własnego lub innych osób.
§ 6.
Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym
również w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników :
1) przed nawiązaniem współpracy, a także okresowo, według ustaleń stron,
organizowane będą spotkania upoważnionych przedstawicieli pracodawców, w celu
omówienia zagadnień dotyczących zagrożeń wypadkowych oraz bezpieczeństwa
pracy;
2)

podstawą dopuszczenia do prac na terenie ..................................................jest:
(nazwa jednostki organizacyjnej Spółki)

a)
b)
c)

posiadanie i używanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
odzieży i obuwia roboczego;
zapoznanie z instrukcjami bhp związanymi z realizacją umowy
obowiązującymi w .................................................... ;
poinformowanie pracowników o występujących zagrożeniach wypadkowych;

3) ..................................................................................................................................
(nazwa firmy zewnętrznego pracodawcy)

4)

będzie przekazywała do prac na terenie ................................................................
wyłącznie takich pracowników, którzy spełniają wymagania określone w pkt. 2
niniejszego §;
każdorazowo przed przystąpieniem pracownika do pracy, współpracujący
wykonawca .......................................... będzie
dostarczał pisemną informację
do ..............................................................................., potwierdzającą spełnienie
przez pracowników wymagań, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zleconych prac;

5) …. .......................................................................................................................
(firma zlecająca pracę)

zobowiązuje się do :
a) przekazania informacji o zakresie występujących zagrożeń wypadkowych;
b) opracowywania na wniosek wykonawcy regulaminów technicznych prowadzenia
ruchu pociągów w obrębie wykonywanych prac i przekazywania ich
do wykonawcy;
str. 16

6)

7)

8)
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w razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika wykonawcy, ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez
pracodawcę poszkodowanego pracownika; ustalenie przyczyn i okoliczności
wypadku zaistniałego na skutek zagrożeń występujących ze strony pracodawcy, na
terenie którego
wykonywana
jest
inwestycja
odbywa się w obecności
przedstawiciela służby bhp tego pracodawcy;
w przypadku realizacji prac przez podwykonawców, wykonawca bierze
odpowiedzialność za dotrzymanie wymagań określonych w niniejszym paragrafie
przez PODWYKONAWCÓW
pracownicy ..........................................................................
w miejscu pracy
zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bhp.
§ 7.

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez strony porozumienia.

§ 8.
Porozumienie sporządzono w …….jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

1) ..................................................
(pracodawca)

2) ......................................................
(pracodawca)
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Załącznik nr 9
do ,,Zasad bezpieczeństwa prac … Ibh-105”

Zakres tematyki informowania pracowników WYKONAWCY
o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

1. Czas trwania - 3 godziny lekcyjne.
2. Zakres tematyki
1) zapoznanie pracowników z charakterystyką prac realizowanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. oraz z możliwymi do wystąpienia zagrożeniami dla zdrowia i życia podczas
realizowania prac. Zapoznanie pracowników z typowymi wypadkami przy pracy
zaistniałymi na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w aspekcie omawianych
zagrożeń;
2) omówienie zasad organizacji prac prowadzonych przez różnych pracodawców w tym
samym miejscu, rola koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną
pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu i czasie, zasady
zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej wymagane podczas realizacji powierzonego
zadania, drogi zakładowe, osoby asekurujące;
3) omówienie wskazań dotyczących ograniczenia i eliminacji występujących zagrożeń,
w tym:
a) zasad bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót na terenie kolejowym
określonych w § 63. Id-1 (D-1) Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na
liniach kolejowych;
b) sygnały stosowane u zarządcy infrastruktury kolejowej wg Ie-1 (E-1) Instrukcja
sygnalizacji ( np. Rp 1 ”Baczność”, sygnały na pociągach i innych pojazdach
kolejowych w tym: sygnały Pc „Oznaczenie czoła pociągu innego pojazdu
kolejowego” oraz „Oznaczenie końca pociągu i innego pojazdu kolejowego”,
i sygnał stój dawany ręcznie oraz „ stój – dźwiękowy”, sygnały alarmowe ogólne
i pożarowe) i inne w zależności
od zakresu prac objętych umową;
c) zachowania pracownika w trakcie przejazdu pociągu w obrębie miejsca
wykonywania pracy;
d) zasady bezpiecznych zachowań przy wykonywaniu prac na torach
zelektryfikowanych, w tym zasady pracy w obrębie sieci trakcyjnej oraz
postępowanie w przypadku zerwania się przewodów trakcji elektrycznej, instrukcje
EBH-1 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy
przy urządzeniach
elektroenergetyki kolejowej, Postanowienia wspólne, EBH-1a (PKPEt-4) Instrukcja
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej;
e) przewóz materiałów niebezpiecznych;
f) czynności zakazane podczas realizacji prac na terenie kolejowym;
g) zasady postępowania w razie wypadku lub awarii.
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Zakres
tematyki informowania pracowników WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)
o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Podstawa prawna:
- § 2 ust. 2. rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860
z późn. zm.).

Temat: Zagrożenia dla zdrowia i życia występujące na terenie ..................................
przy wykonywaniu prac przez pracowników wykonawcy

3. Informacja przeznaczona jest dla pracowników
wykonawcy podejmujących prace
na terenie………………………………………………………………………………………………
Poinformowanie ma za zadanie zapoznanie pracowników z zagrożeniami dla zdrowia
i życia występujących na tym terenie.
4. Pracownik ten posiada:
1) doświadczenie zawodowe z zakresu wykonywanej pracy;
2) zna sposób jej wykonania;
3) wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy powierzonym zadaniu.
5. Cel przekazania informacji
Pracownik podejmujący pracę w ramach umowy z wykonawcą zobowiązany jest:
1) poznać i zapamiętać wiadomości w zakresie zagrożeń występujących na terenie
...............................................................................................................;
2) nabyć umiejętności i postawy w zakresie przeciwdziałania tym zagrożeniom, w tym
zachowań podczas pracy w obrębie czynnych torów kolejowych i sieci trakcyjnej;
3) umieć analizować powstające zagrożenia oraz zadecydować o odpowiednich
działaniach zapobiegających zagrożeniom.
6. Czas trwania - 3 godziny lekcyjne.

7. Zakres tematyki
1) zapoznanie pracowników z charakterystyką prac realizowanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. oraz z możliwymi do wystąpienia zagrożeniami dla zdrowia i życia
podczas realizowania prac. Zapoznanie pracowników z typowymi wypadkami przy
pracy zaistniałymi na terenie PKP PLK S.A. w aspekcie omawianych zagrożeń;
2) omówienie zasad organizacji prac prowadzonych przez różnych pracodawców w tym
samym miejscu, w tym: rola koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem
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i higieną pracy, zasady zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej wymagane
podczas realizacji powierzonego zadania, drogi zakładowe, osoby asekurujące;
3) omówienie wskazań dotyczących ograniczenia i eliminacji występujących zagrożeń,
w tym:
a) zasad bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót na terenie kolejowym
określonych w § 63. Id-1 (D-1) Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych;
b) sygnały stosowane u zarządcy infrastruktury kolejowej wg Ie-1 (E-1) Instrukcja
sygnalizacji ( np. Rp 1 ”Baczność”, sygnały na pociągach i innych pojazdach
kolejowych w tym: sygnały Pc „Oznaczenie czoła pociągu innego pojazdu kolejowego”
oraz „ Oznaczenie końca pociągu i innego pojazdu kolejowego”, i sygnał stój dawany
ręcznie oraz „ stój – dźwiękowy”, sygnały alarmowe ogólne i pożarowe) i inne w
zależności od zakresu prac objętych umową;
c) zachowania pracownika w trakcie przejazdu pociągu w obrębie miejsca wykonywania
pracy;
d) zasady bezpiecznych zachowań przy pracach na torach zelektryfikowanych, w tym
zasady pracy w obrębie sieci trakcyjnej oraz postępowanie w przypadku zerwania się
przewodów trakcji elektrycznej, instrukcje EBH-1 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny
pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej, Postanowienia wspólne, EBH-1a
(PKPEt-4) Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii
potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej, EBH-1b Instrukcja
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej . Prace
przy i w pobliżu urządzeń rozdzielczych prądu przemiennego, EBH-1c (PKP Et-3)
Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki
kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń rozdzielczych prądu stałego;
e) przewóz materiałów niebezpiecznych;
f) czynności zakazane podczas realizacji prac na terenie kolejowym w zakresie
poruszania się po torach, pracy w strefie zagrożenia maszyn, urządzania stanowisk
pracy i magazynowania materiałów, wpływu warunków atmosferycznych, spożywania
alkoholu i zażywania środków działających podobnie do alkoholu lub innych substancji
psychoaktywnych.

Sporządził:

dnia ……………

Zatwierdził:
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