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Wymagania w zakresie BHP i ppoż.  

dla firm współpracujących, których pracownicy wykonują prace  

na terenie Centrum Onkologii 

DOKUMENTACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

 

Załącznik nr …… do umowy  nr ….............…… z dnia ………….. 
 

1. Firma współpracująca z Centrum przed przystąpieniem do wykonywania prac wyznacza osobę 

odpowiedzialną z jej strony za nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp oraz ppoż. przez 

pracowników własnych wykonujących prace na terenie Centrum.   

2. Firma współpracująca z Centrum zobowiązuje się zapewnić na terenie wykonywanych prac 

odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,  

w szczególności: 

a) wykonywanie zleconych prac w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami w zakresie BHP  
i ochrony przeciwpożarowej oraz nie zakłócający funkcjonowania infrastruktury Centrum,  
nie stwarzający zagrożeń dla zdrowia lub życia oraz innych uciążliwości dla osób 
przebywających na terenie Centrum (pracowników Centrum, pacjentów i innych), 

b) zapewnienie możliwości natychmiastowej identyfikacji pracowników firmy współpracującej  
(np. wyposażenie ich w plakietki imienne lub co najmniej znak graficzny/logo firmy), 

c) przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego odpowiednio do zakresu wykonywanych  
na terenie Centrum prac oraz zapoznanie z jej wynikami pracowników wykonujących zlecone 
prace 

d) przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego dla pracowników mających wykonać prace  
w zakresie objętym umową – a zwłaszcza zapoznanie pracowników realizujących zlecone 
prace z zagrożeniami występującymi na terenie Centrum (w oparciu o formularz F-504-001-004 
Informacja o zagrożeniach występujących na terenie Centrum Onkologii - dla firm 
współpracujących z Centrum), a w przypadku wykonywania prac niebezpiecznych  
pod względem pożarowym – zapoznanie wszystkich osób wykonujących te prace  
z informacjami zawartymi w formularzu F-504-001-005 Sposoby wykonywania prac 
niebezpiecznych pod względem pożarowym – informacja dla firm współpracujących z Centrum 
Onkologii, 

e) zapoznanie wszystkich pracowników realizujących prace na terenie Centrum Onkologii  
ze szczegółowymi wymaganiami w zakresie BHP i ochrony ppoż. zawartymi w dokumentacji 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Centrum – odpowiednimi do rodzaju i zakresu zleconych 
prac i miejsca ich wykonania. Zapoznanie z ww. wymaganiami odbywa się w formie szkolenia 
przeprowadzanego przez pracownika Centrum sprowadzającego firmę współpracującą  
do wykonania określonej usługi/pracy. Fakt zapoznania pracowników realizujących na terenie 
Centrum zleconą usługę/pracę z wewnętrznymi wymaganiami Centrum w zakresie BHP  
i ochrony ppoż. potwierdza się poprzez sporządzenie Listy obecności na szkoleniu 
wewnętrznym (na formularzu F-107-101-006). 

f) dopuszczanie do wykonywania pracy tylko osób posiadających odpowiednie do zleconych prac 
przygotowanie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, ważne zaświadczenia lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy, aktualne zaświadczenia o ukończeniu 
szkolenia w zakresie bhp i ppoż.,  

g) wyposażenie pracowników realizujących prace objęte umową i egzekwowanie stosowania 
przez nich wymaganej odzieży i obuwia roboczego, a jeśli to konieczne – również odpowiednich 
środków ochrony indywidualnej, a także zapewnienia ww. pracownikom niezbędnych, 
sprawnych technicznie środków pracy (w zależności od potrzeb i rodzaju wykonywanej pracy, 
np. narzędzi, urządzeń spełniających wymogi bezpieczeństwa i ergonomii oraz odpowiednich 
norm, środków łączności, itp.) 

h) uzyskanie od właściwego rzeczowo Kierownika komórki organizacyjnej Centrum pisemnego 
Pozwolenia na wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych F-504-001-003 – jeśli praca ta 
będzie wykonywana na terenie Centrum z zachowaniem ciągłości pracy,  

i) ustalenie ze St. Specjalistą ds. ppoż. Centrum (lub osobą go zastępującą) w sposób 
udokumentowany (na formularzu F-505-001-001 Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego 
prac niebezpiecznych pod względem pożarowym) warunków wykonania pracy niebezpiecznej 
pod względem pożarowym – jeśli prace takie mają zostać wykonane w ramach umowy,  
a następnie uzyskanie od St. Specjalisty ds. ppoż. Centrum Zezwolenia na przeprowadzenie 
prac niebezpiecznych pożarowo F-505-001-002. Wymaganie to musi zostać spełnione przed 
przystąpieniem do ww. prac. 

j) w przypadku zamiaru przystąpienia do realizacji na terenie Centrum pracy zakwalifikowanej 
jako praca szczególnie niebezpieczna, praca taka może być wykonana wyłącznie: 
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 po uprzednim zgłoszeniu zamiaru przystąpienia do wykonywania pracy szczególnie 
niebezpiecznej odpowiedniemu pracownikowi Centrum sprowadzającemu firmę 
współpracującą do wykonania określonej usługi i ustaleniu z nim warunków bezpiecznego 
wykonania ww. pracy, 

 uzyskania od ww. pracownika pisemnego Pozwolenia na wykonanie prac szczególnie 
niebezpiecznych, (formularz F-504-001-003), a w przypadku wykonywania prac przy 
instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych – uzyskania od Kierownika Działu 
Technicznego (lub Specjalisty ds. Utrzymania Ruchu lub brygadzisty-dyspozytora) 
Polecenia pisemnego na wykonanie pracy (formularz F-404-012-001).  

k) wykonywanie prac w sposób zgodny z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej,  
w szczególności: 

 niezastawianie środkami transportu, maszynami, sprzętem, itp. dróg ewakuacyjnych, dróg 
dojazdowych do obiektów oraz dostępu do zaworów wodnych, gazowych i wyłączników 
energetycznych, 

 wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa 
pożarowego Centrum (wyciąg z Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w tym zakresie 
znajduje się w formularzu F-504-001-005 Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych 
pod względem pożarowym – informacja dla firm współpracujących z Centrum Onkologii). 

3. Przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz każdorazowo w przypadku zmian osobowych  

(w obsadzie personelu zatrudnionego na terenie Centrum) firma współpracująca zobowiązana jest 

dostarczyć Zespołowi ds. BHP Centrum w formie pisemnej: 

 imienną listę pracowników zatrudnionych do wykonywania prac na terenie Centrum, 

 oświadczenie o ważności profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń okresowych  
w zakresie bhp ww. pracowników, 

 oświadczenie o przeprowadzeniu szkoleń wstępnych BHP pracowników (instruktaż ogólny  
i stanowiskowy), 

 oświadczenie o przeprowadzeniu oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych 
stanowiskach pracy odpowiednio do zakresu prac realizowanych na terenie Centrum przez 
ww. pracowników i zapoznaniu pracowników z jej wynikami, 

Na żądanie Centrum firma współpracująca zobowiązana jest dostarczyć kopie dokumentów 
wymienionych ww. oświadczeniach. 
Za egzekwowanie w/w wymagań odpowiedzialny jest pracownik Centrum sprowadzający/ 
odpowiedzialny za realizację zakresu prac wykonywanych przez firmę współpracującą na terenie 
Centrum. 

4. W przypadku naruszenia przepisów i zasad BHP (w tym warunków zawartych w niniejszym 

załączniku) zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kar umownych przez firmę 

współpracującą realizującą na terenie Centrum prace objęte umową - w wysokości  

do 10 000,00zł. 

5. Zobowiązuje się osobę odpowiedzialną z ramienia firmy współpracującej do natychmiastowego 

zgłoszenia Zespołowi ds. BHP Centrum (tel. wewn. 3218) zaistniałych wypadków przy pracy oraz 

sytuacji stwarzających istotne zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie 

Centrum. W przypadku pożaru lub awarii zagrażającej katastrofą osoba ta zobowiązana jest  

do niezwłocznego powiadomienia dyspozytora Centrum (tel. wewn. 3555). Osoba ta zobowiązana 

jest również do rejestracji w sposób udokumentowany wszystkich zdarzeń potencjalnie 

wypadkowych zgłaszanych przez pracowników firmy współpracującej podczas wykonywania 

przez nich prac na terenie Centrum. 

6. W przypadku zaistniałej awarii stwarzającej zakłócenie funkcjonowania infrastruktury Centrum, 

osoba odpowiedzialna z ramienia firmy współpracującej zobowiązana jest do zabezpieczenia 

terenu i usunięcia powstałej szkody w sposób możliwie jak najszybszy przy jednoczesnym 

spełnieniu wymagań BHP i Ppoż. Koszty związane z usunięciem awarii pokrywa firma 

współpracująca z Centrum. 

7. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli realizacji powyższych zobowiązań 

na terenie zleconych prac, o każdej porze i bez uprzedniego powiadomienia firmy współpracującej 

z Centrum realizującej zlecone prace. 
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8. Centrum zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumentację wewnętrzną firmy współpracującej 

potwierdzającą przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach, na których 

wykonywane są prace zlecone, potwierdzającą ważność badań profilaktycznych pracowników 

oraz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w dokumenty potwierdzające 

posiadane kwalifikacje w zakresie wykonywania zleconych przez Centrum prac.  

9. W przypadku stwierdzenia niespełnienia powyższych wymagań w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przez firmę współpracującą z Centrum, pracownicy 

służby BHP / St. specjalista ds. ppoż. Centrum mają prawo do natychmiastowego wstrzymania 

robót, po uprzednim powiadomieniu osoby odpowiedzialnej z ramienia firmy współpracującej  

za nadzór w zakresie realizacji wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

ppoż. do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

10. Osobą odpowiedzialną z ramienia firmy współpracującej w zakresie realizacji wymagań  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest 

..........................................................................................................................................................., 

numer telefonu kontaktowego ………………………………. 

 

 

 

11. Osobą odpowiedzialną z ramienia Centrum Onkologii w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

jest pracownik służby BHP Centrum, a w zakresie ochrony przeciwpożarowej – St. specjalista 

ds. ppoż. (w Dziale Technicznym), którzy są jednocześnie uprawnieni z ramienia Centrum  

do przeprowadzania kontroli, o których mowa w punkcie 7. 

 

 
 

 

___________________________________                                                          
Data i podpis Dyrektora Centrum Onkologii 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z wyżej wymienionymi wymaganiami, akceptuję je w całości  

i przyjmuję do stosowania. 
 

 

 

 _____________________ 
data i podpis Wykonawcy 
 
 

 


