
Wymagania i uprawnienia odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska  

dla firm realizujących prace na rzecz Spółki TERMOCHEM 

 

W związku z funkcjonującym w TERMOCHEM Sp. z o.o. Zintegrowanego Systemem Zarządzania 

Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zobowiązujemy wszystkie 

współpracujące z nami firmy do stosowania i przestrzegania przepisów prawa oraz wszystkich 

obowiązujących w Spółce procedur i instrukcji w zakresie dotyczącym danego podwykonawcy/ 

zleceniobiorcy. 

 

§ 1 

1. Koordynatorem prac wykonywanych na zlecenie TERMOCHEM Sp. z o.o. jest Kierownik 

Budowy zatrudniony w Spółce TERMOCHEM.  

2. Osobą kontrolującą teren budowy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy TERMOCHEM 

Sp. z o.o. jest Specjalista ds. BHP i Środowiska zatrudniony w tej Spółce  (ZBŚ). 

3. Zalecenia z kontroli terenu budowy/uwagi w zakresie bhp/spostrzeżenia - ZBŚ przekazuje 

Kierownikowi Budowy, który informuje o tym Podwykonawcę. Podwykonawca ma prawo złożyć 

wyjaśnienia/zastrzeżenia do zaleceń/uwag w terminie 7 dni od jego otrzymania.  

4. Działania korygujące i/lub zapobiegawcze, o ile zajdzie taka konieczność, będą prowadzone przez 

Kierownika Budowy zgodnie z obowiązującą w Spółce TERMOCHEM Procedurą P.8.5. 

 

§ 2 

Pracownicy zatrudnieni przez Podwykonawcę i pracujący w TERMOCHEM Sp. z o.o. /na terenie 

budowy prowadzonej przez TERMOCHEM Sp. z o.o., przed przystąpieniem do pracy powinni 

posiadać: 

1. Zaświadczenia lekarskie z wpisem o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy, wydane przez 

lekarza z uprawnieniami lekarza medycyny pracy. 

2. Świadectwa kwalifikacyjne o ile obowiązujące przepisy i rodzaj wykonywanej pracy tego 

wymagają. 

3. Na terenie GA ZAP - aktualne zaświadczenia ze szkolenia ogólnego, przeprowadzonego przez 

pracowników Głównego Specjalisty Bezpieczeństwa i Higieny pracy GA ZAP. Dla pracowników 

firm obcych szkolenia takie obowiązują raz na 3 lata. W celu organizacji takiego szkolenia 

przedstawiciel Podwykonawcy powinien skontaktować się z działem BHP GA ZAP- tel. wew. 

2107. 

 

§ 3 

1. Szkolenie wstępne ogólne w TERMOCHEM Sp. z o.o. dla wszystkich pracowników 

podwykonawcy przeprowadza ZBŚ na zasadach takich, jakie obowiązują pracowników nowych, 

zatrudnianych w TERMOCHEM Sp. z o.o..  

2. Szkolenia na stanowiskach pracy wraz z występującym na nich zagrożeniami i ryzykiem 

zawodowym oraz procedurami i instrukcjami ZSZ związanymi ze zleconą pracą prowadzi osoba 

nadzorująca pracowników ze strony TERMOCHEM Sp. z o.o. - kierownik budowy/kierownik 

robót/mistrz. Osoby te powinny posiadać uprawnienia do prowadzenia instruktażu 

stanowiskowego. 

3. W przypadku wykonywania prac na terenie instalacji GA ZAP pracownicy podwykonawcy 

przechodzą dodatkowo instruktaż szczegółowy w miejscu wykonywania pracy. Pracownicy 

podwykonawcy otrzymują „Potwierdzenie odbycia instruktażu szczegółowego…” . 

4. Pozostałe zasady dotyczące szkoleń zawarte są w Procedurze P.4.4.3. 

 

§ 4 

1. Odzież i obuwie robocze, odzież i obuwie ochronne oraz sprzęt ochron osobistych dostosowane do 

rodzaju prac i zagrożeń dostarcza swoim pracownikom Podwykonawca.  

2. Podwykonawca może zwrócić się do TERMOCHEM Sp. z o.o.  o zaopatrzenie swoich 

pracowników w odzież i obuwie robocze, odzież i obuwie ochronne oraz sprzęt ochron 

osobistych, na zasadach określonych w instrukcji gospodarki odzieżą lub ustalonych z 

Dyrektorem/Kierownikiem komórki organizacyjnej zatrudniającej podwykonawców. 

 
 

 



3. Na terenie GA ZAP obowiązuje nakaz posiadania maski p/chemicznej- pełnotwarzowej. 

TERMOCHEM Sp. z o.o.  może udostępnić takie maski (na zasadach ustalonych z zatrudniającym 

- Dyrektor , Kierownik), ale przedstawiciel podwykonawcy na swój koszt dokona pełnego 

przeglądu maski wraz z wymianą niezbędnych elementów (jeśli będzie to konieczne). Przegląd 

masek przeprowadza Zakładowa Straż Pożarna GA ZAP. 

4. Podwykonawca może zwrócić się do TERMOCHEM Sp. z o.o. o doradztwo w sprawie doboru 

odzieży i obuwia roboczego, odzieży i obuwia ochronnego oraz sprzętu ochron osobistych. 

 

§ 5 

1. Specjalista ds. BHP i Środowiska ma prawo kontrolować stan sprzętu i narzędzi na terenie 

budowy oraz wnioskować o wstrzymanie prac na stanowiskach pracy Podwykonawcy lub o 

wstrzymanie pracy maszyny lub urządzenia w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. 

2. Podwykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przy wykonywaniu prac przepisów BHP, 

p.poż, ochrony środowiska a w szczególności odpowiada za dostosowanie się do wymagań 

przepisów i procedur obowiązujących z TERMOCHEM Sp. z o.o. Wyznacza osobę do 

kontaktowania się w sprawach BHP, która będzie jednocześnie nadzorować i organizować prace 

swoich pracowników – mistrz, brygadzista lub właściciel firmy (w szczególnych przypadkach 

strony mogą wskazać do nadzoru pracownika TERMOCHEM Sp. z o.o.) 

§ 6 

1. Pracownicy Podwykonawcy mają prawo powstrzymać się od wykonywania pracy w przypadku, 

gdy występują zagrożenia mogące narazić ich na utratę zdrowia lub życia. 

2. Jeśli powstrzymanie się od pracy nie likwiduje zagrożeń, pracownicy Podwykonawcy mają prawo 

oddalić się ze stanowiska pracy. 

3. O zaistniałych zagrożeniach lub oddaleniu się ze stanowiska pracy informują osoby nadzorujące 

teren budowy. 

§ 7 

1. Postępowanie w razie wystąpienia wypadku przy pracy pracownika Podwykonawcy, prowadzone 

jest zgodnie z instrukcją IZ-4.4.8-01. 

2. W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy lub wystąpienia zdarzenia potencjalnie 

wypadkowego- podwykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt do Specjalisty ds. BHP i 

Środowiska (ZBŚ) TERMOCHEM Sp. z o.o..  

Koszty z tytułu ustalenia przyczyn wypadków przy pracy i zdarzeń prawie wypadkowych ponoszone 

są przez Podwykonawcę 


