
 
 

WYMOGI DLA WYKONAWCÓW 

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

1 Podstawy 

Wskazówki tutaj zawarte zostały przygotowane przez 
LIBET aby uniknąć wypadków i utraty zdrowia nie tylko 
naszych pracowników ale wszystkich ludzi związanych 
z działalności naszej firmy. 

Wykonawca i jego pracownicy przez cały czas muszą 
stosować się do przepisów bhp i środowiskowych oraz 
wszelkich wymogów bhp, które kierownik zakładu LIBET 
uzna za stosowne. Wykonawca musi też na własny koszt 
podjąć wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić 
bezpieczeństwo własnym i pozostałym pracownikom, 
osobom trzecim i wszystkim, którzy przebywają na 
terenie zakładu, a na których działalność wykonawców 
może mieć jakikolwiek wpływ. 

2 Wprowadzenie na zakład 

2.1 Konsultacja przed rozpoczęciem pracy 
Przed rozpoczęciem pracy, Wykonawca musi 
skontaktować się z Kierownikiem zakładu, aby omówić 
wszelkie aspekty bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska 
dotyczące Umowy. Zakres konsultacji będzie różny w 
zależności od zakresu, rodzaju oraz poziomu złożoności 
prac. Jednak w każdym przypadku Kierownik zakładu 
dostarczy Wykonawcy informacji o zasadach 
obowiązujących na terenie zakładu i przekaże 
Pozwolenie na pracę. 

2.2 Pozwolenie na pracę 
Każda praca wykonywana przez pracowników 
wykonawcy na ternie zakładu LIBET wymaga 
opracowania pisemnego Pozwolenia na pracę (za 
wyjątkiem przewoźników). Każdy pracownik wykonawcy 
zapoznaje   się   z   Pozwoleniem   na   pracę 
i potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem na 
pozwoleniu. Pracownicy wykonawcy zobligowani są do 
przestrzegania zasad zwartych w pozwoleniu. 

2.3 Szkolenie BHP i ocena ryzyka 
Wykonawca jest odpowiedzialny za poinformowanie 
swoich pracowników o wszelkich zagrożeniach 
istniejących w miejscu pracy, niezależnie czy występują 
one na terenie zakładu czy poza nim. Wykonawca jest 
również odpowiedzialny za odpowiednie przeszkolenie 
pracowników i nadzór nad przestrzeganiem norm 
określonych przez prawo bhp lub lokalne zasady. 

Przeprowadzenie szkolenia BHP wprowadzającego na 
zakład wykonawca potwierdza udostępniając 
kierownikowi zakładu listę pracowników z podpisami. 

2.4 Koordynacja spraw BHP 
Wykonawca uzgadnia z kierownikiem zakładu miejsce 
i częstotliwość spotkań dotyczących konsultacji spraw 
BHP podczas wykonywania prac. Określa również osoby 
biorące  udział  w  spotkaniach  ze  swojej  strony. 
Z każdego spotkania musi powstać zapis. 

3 Pracownicy wykonawcy 

3.1 Nadzór na pracownikami 
Wykonawca musi przez cały czas trwania umowy 
zagwarantować, że jego działania są pod kontrolą 
i nadzorem osoby („Nadzorcy”) zaakceptowanej przez 
kierownika zakładu, która przeszła szkolenie BHP 
odpowiednie dla danej pracy. Przed rozpoczęciem prac 
Wykonawca musi podać Kierownikowi zakładu imię 
i nazwisko swojego Nadzorcy oraz na specjalną prośbę 
przedstawić pisemne poświadczenie odbytego przez tą 
osobę szkolenia BHP. 

3.2 Badania i uprawnienia 
Wykonawca musi wykazać kierownikowi zakładu, że 
pracujące dla niego osoby posiadają odpowiednie 
kwalifikacje  do  wykonywania  swoich  obowiązków 
i zadań. Realizuje to poprzez przedłożenie kierownikowi 
zakładu LIBET przed rozpoczęciem prac kopii uprawnień 
jego pracowników. 

3.3 Sprzęt ochrony osobistej 
Jako minimum na zakładzie pracownicy wykonawcy 
muszą nosić: 

• kask 

• jaskrawą odzież (żółtą, pomarańczową - 
zapewniającą widoczność pracownika) lub 
kamizelkę odblaskową spełniającą wymogi 
normy PN EN 471 

• pełne buty robocze z podnoskami 
W miejscach oznakowanych nakazem stosowania 
środków ochrony osobistej oraz w przypadkach 
wskazanych oceną zagrożeń pracownicy wykonawcy 
mają obowiązek stosować wskazane środki ochrony 
osobistej. Środki ochrony osobistej dla swoich 
pracowników zapewnia wykonawca. 

3.4 Alkohol i środki odurzające 
Wnoszenie i używanie na zakładzie LIBET  alkoholu 
i środków odkurzających jest zabronione. Przebywanie 
na terenie zakładów LIBET osób pod wpływem alkoholi 
lub środków odurzających jest zabronione. Wykonawca 
i wszyscy jego pracownicy zgadzają się na 
przeprowadzenie przez pracowników LIBET kontroli 
trzeźwości podczas wykonywania pracy dla firmy LIBET. 



4 Sprzęt wykonawcy 

4.1 Odpowiedzialność za sprzęt 
Wszelki sprzęt (narzędzi, urządzenia , maszyny) 
przywożony na teren zakładu LIBET musi mieć właściwą 
konstrukcję, być właściwie utrzymywany, a wszystkie 
niezbędne testy muszą być przeprowadzone. 
Dokumentacja musi być dostępna na żądanie kierownika 
zakładu. Sprzęt musi być obsługiwany oraz kontrolowany 
przez osobę kompetentną z odpowiednimi 
uprawnieniami. Używanie sprzętu przez personel 
nieupoważniony jest niedopuszczalne. Jeśli sprzętem 
będzie się posługiwała osoba nieuprawniona do tego, 
może zostać usunięta z terenu zakładu. 

4.2 Sprzęt zabroniony na zakładzie 
Na terenach zakładów LIBET zabronione jest używanie: 

• materiałów wybuchowych 

• narzędzi na naboje 

• pił łańcuchowych 
• urządzeń i narzędzi pozbawionych osłon 

i systemów bezpieczeństwa 

4.3 Substancje niebezpieczne 
Stosowanie substancji niebezpiecznych dla zdrowia 
powinno być ograniczane do minimum. Wykonawca 
stosujący w czasie pracy substancje niebezpieczne ma 
obowiązek przedłożyć kierownikowi zakładu listę tych 
substancji oraz karty charakterystyk przed rozpoczęciem 
pracy. Wszelkie zasady postępowania i wyposażenie (w 
tym środki ochrony osobistej) wynikające z kart 
charakterystyk substancji muszą być przestrzegane i 
stosowane. 

5 Prace traktowane szczególnie 

5.1 Złote Zasady 
Ma terenie zakładów LIBET wszystkich pracowników, 
wykonawców i gości obowiązują Złote Zasady. Opisują 
one sposób postępowania przy wykonywaniu prac, które 
najczęściej  prowadzą  do  wypadków  ciężkich 
i śmiertelnych. Wykonawca musi zapoznać wszystkich 
swoich pracowników z dokumentem Złotych Zasad 
i odpowiednio to udokumentować. 

Złote Zasady opisuje osobny dokument. 

5.2 Prace zabronione na zakładzie 
Na terenach zakładów LIBET zabrania się prac: 

• związanych z demontażem, instalacją lub 
przetwórstwem azbestu 

• z użyciem otwartego ognia 

• pod napięciem (bez wyłączenia zasilania) 
• w pobliżu linii wysokiego i średniego napięcia 

• związanych z holowaniem pojazdów 

5.3 Prace wymagające zgody kierownika zakładu 
Poniższe rodzaje prac mogą być prowadzone na terenie 
zakładu  LIBET  pod  warunkiem  uzgodnienia  tego 
z kierownikiem zakładu: 

• prace spawalnicze 

• wszelkie prace budowlane (szczególnie podczas 
nieprzerwanej pracy zakładu) 

• prace na drabinach, rusztowaniach i na dachach 
budynków 

• prace w wykopach ziemnych o głębokości 
powyżej 1 m 

• naprawa sprzętu i maszyn budowlanych oraz 
pojazdów wykonawcy 

6 Środowisko 

6.1 Substancje niebezpieczne 
Stosowanie substancji niebezpiecznych dla środowiska 
powinno być ograniczane do minimum i kontrolowane. 
Wykonawca stosujący w czasie pracy substancje 
niebezpieczne ma obowiązek poinformować zakładu 
o  tym  fakcie.  Wszelkie  zasady  postępowania 
i wyposażenie wynikające z kart charakterystyk 
substancji muszą być przestrzegane i stosowane. 

6.2 Odpady 
Postępowanie  z  odpadami  musi  być  zgodne 
z wymogami polskiego prawa środowiskowego. 
Odpowiednia dokumentacja (karty przekazania 
odpadów, ewidencja odpadów) musi być przedłożona na 
żądanie kierownika zakładu. 

Wykonawca musi zapewnić zgodność z zasadą 
odpowiedzialności za odpady w zakresie generowanych 
odpadów Wykonawca jako wytwórca odpadów 
powstających podczas wykonywanych prac jest 
odpowiedzialny za odpowiednie z nimi postępowanie. 
Pozostawienie odpadów na terenie zakładu jest możliwe 
tylko   po   uprzednim   uzgodnieniu   tego 
z lokalnym kierownictwem. 

6.3 Pyły, hałas i drgania 
Zapylenie, hałas i drgania mogą być powodem skarg, 
szczególnie na terenach mieszkalnych. Należy 
zainstalować i używać odpowiedniego sprzętu 
ograniczającego emisję hałasu lub pyłów. Nie wolno 
zostawiać niepotrzebnie pracującego sprzętu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt 
z Działem BHP: 
Marcin Kuler tel. +48 606 931 092 
marcin.kuler@libet.pl 


