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Program wystąpienia 

1) Wyznaczanie oraz rola koordynatora ds. bhp. 

2) Współpraca pomiędzy pracodawcami – dobre praktyki. 

3) Motywowanie podwykonawców do rzetelnej współpracy w 
zakresie bhp. 

4) Stosowanie przepisów i zasad bhp wobec osób zatrudnionych 
na innej podstawie niż stosunek pracy. 

5) Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp przez 
osoby inne niż pracownicy. 
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Przepisy związane 

 

 ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

 ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 
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Współdziałanie pracodawców                      
w zakresie bhp 
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Podstawowe obowiązki pracodawców 
(art. 208 k.p.) 

W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę 
pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy 
ci mają obowiązek: 
 współpracować ze sobą, 

 wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników 
zatrudnionych w tym samym miejscu, 

 ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania 
w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia 
pracowników, 

 informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich 
przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom 
zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac. 
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Podstawowe obowiązki pracodawców 
(art. 208 k.p.)  

Pracodawca, na którego terenie wykonują prace pracownicy 
zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest obowiązany dostarczać 
tym pracodawcom, w celu przekazania pracownikom, informacje o: 

 

 zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na 
poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w 
tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji 
zagrażających zdrowiu i życiu pracowników; 

 

 działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu 
wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa 
powyżej; 
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Podstawowe obowiązki pracodawców  
(art. 208 k.p.) 

 pracownikach wyznaczonych do:  

 udzielania pierwszej pomocy, 

 wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji 
pracowników.  

 

Informacja o pracownikach, o których mowa powyżej powinna 
obejmować: 

 imię i nazwisko, 

 miejsce wykonywania pracy, 

 numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji 
elektronicznej. 
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Kto jest zobowiązany do 
współdziałania? 
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Podmioty zobowiązane do współdziałania 

 

 

 pracodawcy (w rozumieniu art. 3 k.p.) 

 

 osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek 
pracy (np. umowy zlecenia) 

 

 osoby świadczące pracę na podstawie samozatrudnienia 
(prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) 

 



10 

Kiedy odrębne podmioty zobowiązane 
są do współdziałania? 
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Wykonywanie pracy w tym samym miejscu 

 

Obowiązek nawiązania współpracy dotyczy nie tylko sytuacji, w której 

pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców pracują „obok 

siebie”, ale również w każdym przypadku, gdy praca wykonywana w 

określonym miejscu przez pracowników jednego pracodawcy, może 

mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy pracowników innych 

pracodawców. 
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Określenie zasad współpracy 
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Określenie zasad współpracy 

Najlepszą formą ustalenia zasad współdziałania jest umowa 

(porozumienie), w której strony zobowiązane ustalą sposób 

postępowania przed rozpoczęciem współpracy (wzajemne 

informowanie) oraz w trakcie pracy (sposoby postępowania na 

wypadek wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników, 

wyznaczenie koordynatora ds. bhp, w tym jego obowiązki                                 

i uprawnienia). 

Uwaga! Dla celów dowodowych umowa powinna być w formie 

pisemnej. 
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Określenie zasad współpracy c.d. 

 

 

 

Wzór porozumienia 

prezentacja bhp 2016_ok.pptx
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Koordynator ds. bhp 
(rola, wyznaczanie, obowiązki, uprawnienia) 
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Czym jest koordynacja? 

Koordynacja to proces w którym, określony podmiot lub klika 

podmiotów organizuje, harmonizuje i uzgadnia działania 

zazwyczaj większej liczby innych podmiotów.  

Pojęcie to nie jest tożsame z pojęciem zarządzania, które ma 

szerszy zakres pojęciowy, gdyż oznacz tyle co kierować, polecać 

wykonanie określonych zadań.  

Nadzór to pilnowanie kogoś lub czegoś, kontrolowanie jego 

działań.  
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Koordynator bhp - rola 

 

 

Koordynator ds. bhp nie pełni funkcji kierowniczej, a sprawuje 

nadzór nad bezpieczeństwem wszystkich pracowników, przy 

czym ma kompetencje w zakresie kontroli oraz organizacji 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Koordynator bhp – rola c.d. 

Rolą koordynatora ds. bhp jest działanie na styku poszczególnych firm                   

i „wkraczanie do akcji” wtedy, gdy występują sytuacje kolizyjne pomiędzy 

poszczególnymi pracodawcami w zakresie bhp, a oni sami nie potrafią dojść 

do porozumienia (np. pracownicy jednego pracodawcy wkraczają w strefę 

niebezpieczną drugiego pracodawcy).   

 

Uwaga! 

Funkcja koordynatora ds. bhp powinna istnieć tak długo, jak długo 

prowadzone są prace, tak aby w każdej chwili mógł on przystąpić do działania. 
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Koordynator bhp - wyznaczenie 

Koordynator ds. bhp powinien zostać powołany wszędzie tam, gdzie w jednym 

miejscu świadczą pracę pracownicy różnych pracodawców, a w trakcie 

wykonywania tych mogą stwarzać dla siebie wzajemne zagrożenia. Nie ma 

żadnego znaczenia, czy roboty realizowane przez różnych podwykonawców 

wykonywane są na budowie, w zakładzie przemysłowym, czy też w budynku 

biurowym. Ważne jest to, żeby poszczególni pracodawcy ustalili pomiędzy 

sobą zasady współdziałania w celu eliminowania potencjalnych zagrożeń oraz 

wyznaczyli osobę (właśnie koordynatora ds. bhp), która będzie czuwała nad 

przestrzeganiem tych ustaleń.  
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Koordynator bhp – kto wyznacza? 

 

 

 

Czy koordynatora ds. bhp powinien wyznaczyć generalny wykonawca lub 

pracodawca, który stale funkcjonuje na danym terenie? 
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Koordynator bhp – kto może zostać? 

Obowiązkowo: 

 znajomość specyfiki danego zakładu (miejsca wykonywania prac), 

 znajomość występujących zagrożeń, 

 znajomość wymaganych warunków bezpieczeństwa, 

 

Dodatkowo: 

 doświadczenie zawodowe w zakresie miejsca prac lub czynności, które 
będą wykonywane,  

 aktualne szkolenie bhp właściwe do pełnionej funkcji lub zawodu.  

 jeżeli koordynowanie robót będzie dotyczyło czynności, do których 
wykonywania wymagane są szczególne kwalifikacje (np. uprawnienia 
energetyczne), to osoba, której powierzono powyższe zadanie powinna 
również posiadać takie kwalifikacje.  
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Koordynator bhp – kto może zostać c.d. 

 

Formy zatrudnienia koordynatora ds. bhp: 

- stosunek pracy,  

- umowa zlecenia, 

- samozatrudnienie (działalność gospodarcza). 
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Koordynator bhp – kto może zostać c.d. 

 

 

 

 

 

Czy pracownik służby bhp może być koordynatorem bhp? 
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Koordynator bhp – obowiązki i uprawnienia 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej 

„Obowiązki koordynatora, o którym mowa w art. 208 § 1 pkt 2 
k.p., obejmują w szczególności: 

1) niedopuszczanie do stosowania sposobów wykonywania prac 
bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu pracujących 
pracowników, 

2) niezwłoczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia 
bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników i podjęcie działań w celu usunięcia tego 
zagrożenia, 

3) odsunięcie od pracy pracownika nieprzestrzegającego 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.” 
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Koordynator bhp – obowiązki i uprawnienia 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu 
ziemnego  

 

„Do obowiązków koordynatora prac należy w szczególności: 

1) zapewnienie realizacji prac zgodnie z instrukcją wykonywania 
prac, 

2) zapewnienie współpracy osób nadzorujących różne zespoły 
pracowników, 

3) ustalenie sposobu łączności i sposobu alarmowania, 

4) ustalenie harmonogramu prac uwzględniającego zadania 
wszystkich zespołów wykonawczych.” 
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Koordynator bhp – obowiązki i uprawnienia 
Ustawy dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

 

„Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy min.: 

1) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń 
planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych 
etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, 

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót 
budowlanych lub ich poszczególnych etapów; 

2) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas 
wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3 , 
oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.” 
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Koordynator bhp – obowiązki i uprawnienia 

Przykładowe zadania koordynatora ds. bhp:  

 sprawowanie nadzoru nad sprawami bhp oraz ochroną 

zdrowia, 

 uczestniczenie w ustalaniu zakresu robót, czasu ich trwania, 

terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, 

 określenie ewentualnych zagrożeń dla życia i zdrowia 

zatrudnionych i ustalenia w związku z tym stosownych ochron 

zbiorowych i zabezpieczeń przed wypadkami, 
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Koordynator bhp – obowiązki i uprawnienia 

 ustalenie sposobu nadzoru bezpieczeństwa i higieny pracy w 

poszczególnych firmach  wykonujących jednocześnie prace w 

tym samym miejscu, 

 informowanie osób kierujących pracownikami, którym 

podlegają pracownicy różnych pracodawców o 

zidentyfikowanych zagrożeniach mogących wystąpić podczas 

wykonywania prac,  

 zapoznanie się z wykazami osób posiadających aktualne 

zaświadczenia i kwalifikacje, 
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Koordynator bhp – obowiązki i uprawnienia 

Przykładowe uprawnienia koordynatora ds. bhp:  

 

 przeprowadzanie kontroli w trakcie wykonywania prac dotyczących 
przestrzegania zasad, przepisów bhp i ochrony zdrowia na 
stanowiskach pracy, 

 wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy oraz 
przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz ochrony 
przeciwpożarowej, 

 występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniem 
usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i uchybień w 
zakresie bhp, 

 występowanie do osób kierujących pracownikami o niezwłoczne 
przerwanie prac na stanowisku, na którym występuje bezpośrednie 
zagrożenie zdrowia lub życia pracowników. 
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Koordynator bhp a służba bhp 

 

 

 

 

Czy służba bhp może wchodzić w kompetencje koordynatora bhp? 
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Odpowiedzialność  
koordynatora ds. bhp 
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Koordynator bhp – odpowiedzialność karna 

art. 220 k.p.  

Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia 

wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega 

karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

art. 160 k.k. 

Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności                      

do lat 3. 
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Koordynator bhp – odpowiedzialność cywilnoprawna 

Odpowiedzialność cywilnoprawna koordynatora ds. bhp jest 

uzależniona od formy zatrudnienia:  

 w przypadku pracownika zastosowanie mają przepisy działu piątego 

Kodeksu pracy, 

 w przypadku zleceniobiorcy lub osoby zatrudnionej na podstawie 

innej formy niż stosunek pracy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 



34 

Koordynator bhp – odpowiedzialność pracownicza 
(art. 108 k.p.) 

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w 

procesie pracy, przepisów bhp […], pracodawca może stosować: 

1) karę upomnienia; 

2) karę nagany. 

 

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub przepisów 

przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się 

do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - 

pracodawca może również stosować karę pieniężną. 
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Koordynator bhp – odpowiedzialność pracownicza 

Uwaga! 

Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia poszczególnych 

pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny 

pracy zatrudnionym przez nich pracownikom. 
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Współpraca pomiędzy pracodawcami 
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Współpraca pomiędzy pracodawcami 

1) Opracowanie odpowiednich procedur/instrukcji postępowania. 

2) Wprowadzenie odpowiednich zapisów do umowy 

współpracy/najmu/świadczenia usług itp. 

3) Przekazanie niezbędnych informacji przedstawicielom strony 

umowy. 

4) Uwzględnienie strony umowy w funkcjonującym w zakładzie pracy 

systemie zarządzania bhp.  

5) Bieżące kontrolowanie przestrzeganie przepisów i zasad bhp. 
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Motywowanie partnerów 

 

1) Utworzenie listy kwalifikowanych dostawców usług. 

2) Każdorazowe ustalanie kar umownych: 

a) kar finansowych, 

b) dopuszczalności rozwiązanie umowy. 

3) Wprowadzenie nagród za najlepsze praktyki związane z bhp. 
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Dobre praktyki 

1) Organizacja szkoleń informacyjnych dla przedstawicieli 

podwykonawców. 

2) Udostępnienia podwykonawcom materiałów informacyjnych (np. 

w formie filmów) dotyczących zagrożeń występujących na terenie 

zakładu pracy lub w miejscu jej wykonywania. 

3) Przeprowadzanie audytów w zakresie bhp u podwykonawców. 

4) Propagowanie zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych. 

 

 



40 

Dobre praktyki c.d. 

5) Ustalenie wymogów dotyczących kwalifikacji pracowników firm 

podwykonawczych (szkolenie bhp, badania profilaktyczne                             

i sanitarno-epidemiologiczne, uprawnienia energetyczne itp.). 

6) Współudział w analizie zdarzeń wypadkowych, do których doszło 

na „wspólnym” terenie. 

7) Wymiana doświadczeń. 

8) Promowanie bezpiecznej pracy wśród wszystkich osób 

świadczących pracę na danym terenie (popularyzacja bhp). 
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Dobre praktyki c.d. 

 

 

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie 

sierpień 2010 r. 

 

 

Bilfinger Berger, Budimex, HOCHTIEF Polska, Mostostal 

Warszawa, Polimex Mostostal, Skanska i Warbud 
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Dobre praktyki c.d. 

Priorytetowe dla Porozumienia obszary to:  

• wykwalifikowana siła robocza,  

• szkolenia BHP,  

• podwykonawcy,  

• zarządzanie ryzykiem oraz kultura BHP. 
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Dobre praktyki c.d. 

- opracowanie wspólnych zasad przeprowadzania szkoleń 

informacyjnych przed rozpoczęciem prac, warsztatów dla 

pracowników fizycznych oraz szkoleń dla nadzoru na 

budowach członków Porozumienia,  

- opracowanie wytycznych dla spotkań wprowadzających dla 

podwykonawców, 

- opracowanie wspólnych standardów dla prac szczególnie 

niebezpiecznych. 
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Dobre praktyki c.d. 

- opracowanie minimalnych standardów dla prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

- ujednolicenie systemów zabezpieczeń technicznych na 

budowach. 



45 

Kilka pytań…. 

 

 

Czy obowiązki związane z powołaniem koordynatora bhp dotyczą 

również pracodawcy, który korzysta z usług zewnętrznych podmiotów 

w zakresie serwisu lub montażu maszyn, urządzeń itp.? 

 



46 

Kilka pytań…. 

 

 

Korzystamy z usług firmy sprzątającej i ochroniarskiej. Czy w związku z 

tym musimy powołać koordynatora ds. bhp? 
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Kilka pytań…. 

 

 

Czy zlecając wykonanie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 

występujących w środowisku pracy musimy ustanowić koordynatora 

ds. bhp? 
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Stosowanie przepisów bhp wobec osób 
zatrudnionych na innej podstawie  

niż stosunek 
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Podstawowe obowiązki pracodawców 
(art. 304 k.p.) 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne 

warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 kodeksu pracy, 

osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż 

stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym 

przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie 

pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny 

rachunek działalność gospodarczą. 
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Podstawowe obowiązki pracodawców 
(art. 304 k.p.) 

 

 

„[…]To jest ten filar normatywny obowiązku pracodawcy w sferze 

bhp. Jest to norma bardzo ogólna, ale przez to bardzo 

wymagająca.[…]”   
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Podstawowe obowiązki pracodawców 
(art. 304 k.p.) 

 

W razie prowadzenia prac w miejscu, do którego mają dostęp 

osoby niebiorące udziału w procesie pracy, pracodawca jest 

obowiązany zastosować środki niezbędne do zapewnienia 

ochrony życia i zdrowia tym osobom. 
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szkolenia 

badania 

odzież ŚOI 

posiłki i 
napoje 
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? 
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Podstawowe obowiązki pracodawców 
(art. 3044 k.p.) 

Pracodawca jest obowiązany przydzielać niezbędną odzież 

roboczą i środki ochrony indywidualnej osobom wykonującym 

krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne, w czasie których 

ich własna odzież może ulec zniszczeniu lub znacznemu 

zabrudzeniu, a także ze względu na bezpieczeństwo 

wykonywania tych prac lub czynności. 
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Obowiązki (nie)pracowników 
(art. 3041 k.p.) 

Obowiązki, o których mowa w art. 211 k.p., w zakresie 

określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący 

pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę 

na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w 

miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot 

organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny 

rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w 

miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot 

organizujący pracę. 
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Odpowiedzialność pracodawcy za 
nieprzestrzeganie omówionych 

przepisów bhp 
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Odpowiedzialność pracodawcy (art. 283 k.p.) 

 

 

Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo 

kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega 

przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 

1.000 zł do 30.000 zł. 
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Dziękuję za uwagę  


