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1. Cel 

Celem instrukcji jest zapewnienie, że postępowanie Wykonawców podczas realizacji zadań, dostaw, 

robót czy usług na rzecz lub w imieniu CBiDGP Sp. z o. o. będzie zgodne z obowiązującym prawem oraz 

zasadami Zintegrowanego Systemu Zarządzania, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony środowiska.  

2. Zakres stosowania 

Instrukcja tworzy minimalne wymagania w odniesieniu do postępowania Wykonawców świadczących 

usługi na rzecz i w imieniu CBiDGP w zakresie stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

bezpieczeństwa pożarowego oraz dbałości o środowisko naturalne. Wskazuje również na 

odpowiedzialności i uprawnienia pracowników CBiDGP w zakresie sprawowania nadzoru nad 

wykonywaniem prac przez pracowników firm obcych niezależnie od ich odpowiedzialności wynikających 

z innych regulacji wewnętrznych.  

3. Terminologia 

Wykonawca - to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się, złożyła ofertę lub zawarła umowę z CBiDGP Sp. z o. o. na 

wykonanie usługi lub dostawy pod nadzorem CBIDGP.  

 
Podwykonawca  - dostawca towarów i usług na rzecz Wykonawcy. 

 
Zleceniodawca –  to Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o. 

 
Dostawa - to dostarczenie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy 

sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu na rzecz Zleceniodawcy. 

 
Usługa - to wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy. 

 
Roboty budowlane - to wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane , a także realizacja obiektu budowlanego w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zleceniodawcę.  

 
Koordynator Zleceniodawcy - to osoba/by wyznaczona/e przez CBiDGP do kontaktów z  Wykonawcą 

związanym z konkretną usługą, zadaniem, dostawą. 

 
Incydent w zakresie bhp - zdarzenie powstające w związku z pracą, które mogłoby spowodować lub 

powoduje uraz i dolegliwości zdrowotne. 

 
Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) - zbiór regulacji wewnętrznych CBiDGP Sp z o. o. 

zapewniających dotrzymywanie standardów i zasad zawartych w normach odniesienia. ZSZ w CBiDGP 

obejmuje systemy: zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001, bezpieczeństwa informacji 
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zgodny z normą    PN-ISO/IEC 27001, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodny z normą PN-EN ISO 

45001, zarządzania środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001. 

4. Postępowanie 

4.1. Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca powinien zapoznać się  

z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, której treść znajduje się na firmowej stronie 

www.cbidgp.pl, oraz z wymaganiami zawartymi w niniejszej Instrukcji, co potwierdza podpisaniem 

„Oświadczenia dla Wykonawców (podwykonawców)” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 1 do instrukcji. Wykonawca niniejsze oświadczenie przekazuje Koordynatorowi 

Zamawiającego, a ten podpisane oświadczenie dołącza do dokumentacji związanej z umową/ 

zleceniem. 

4.2. Oświadczenie dla Wykonawców (podwykonawców) może być również składnikiem oferty złożonej 

przez Wykonawcę  lub elementem umowy z Zleceniodawcą. 

4.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania wszystkich pracowników własnych oraz 

pracowników Podwykonawców wykonujących pracę na rzecz i w imieniu CBiDGP  

z postanowieniami niniejszej instrukcji.  

4.4. Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest dotrzymanie podczas realizacji umowy/ zlecenia na 

rzecz i w imieniu CBiDGP wszystkich przepisów obowiązującego w kraju prawa, w szczególności 

odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony 

środowiska naturalnego. Wykonawca odpowiada również za przestrzeganie powyższego przez 

każdego pracownika Podwykonawcy, z którym współpracuje podczas realizacji umowy  

/ zamówienia na terenie Zleceniodawcy lub w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.   

4.5. Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie 

dotyczące uprawnień do realizacji prac, osób, które będą realizowały prace wynikające z umowy  

/ zamówienia, na terenie CBiDGP lub w miejscu wskazanym przez CBiDGP (w załączniku nr 2 do 

niniejszej instrukcji). Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kopi aktualnych 

pozwoleń/decyzji wymaganych w zakresie ochrony środowiska wydanych dla Wykonawcy  

w związku z realizacją umowy/zlecenia i złożenia pisemnego zobowiązania do zagospodarowania 

odpadu zgodnie z Ustawą o odpadach (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

instrukcji). 

4.6. Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Koordynatorowi Zlecającego listę pracowników własnych oraz każdego Podwykonawcy 

upoważnionych do realizacji prac.  

4.7. Audytorzy wewnętrzni oraz pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i higienę pracy, 

ochronę przeciwpożarową lub ochronę środowiska Zleceniodawcy mają prawo audytować 

/ kontrolować miejsca świadczenia usług przez Wykonawcę. Pracownicy Działu BHP 

Zleceniodawcy mają prawo wydawać pracownikom Wykonawcy i Podwykonawcy zalecenia  

w przedmiotowym zakresie. 

http://www.cbidgp.pl/
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4.8. W przypadku zidentyfikowania przez pracownika Zleceniodawcy nieprzestrzegania zasad  

/ przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż. lub ochrony środowiska przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, pracownik zobowiązany jest zgłosić tę informację do Pracownika Działu BHP, 

który za pośrednictwem Zarządu CBiDGP podejmie stosownie do wagi problemu decyzje.  

W uzasadnionych przypadkach mogących wpłynąć w znaczący sposób na bezpieczeństwo 

pożarowe i fizyczne pracowników, działania Wykonawcy / Podwykonawcy mogą zostać 

wstrzymane do czasu usunięcia niezgodności, a pracownicy nieprzestrzegający wymagań 

odsunięci od wykonywanych czynności. 

4.9. Numery alarmowe oraz dane kontaktowe z właściwymi służbami odpowiedzialnymi za 

bezpieczeństwo i higienę pracy, ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska będą 

dostarczone Wykonawcy przez Koordynatora Zleceniodawcy przed podjęciem i rozpoczęciem 

prac. 

4.10. W przypadku prowadzenia prac o szczególnym charakterze, mających wpływ na bezpieczeństwo 

pracy lub bezpieczeństwo pożarowe Zlecający może zarządzić obowiązkowy instruktaż dla 

pracowników Wykonawcy / Podwykonawcy. Instruktarz taki przeprowadzi, po zatwierdzeniu 

programu przez pracownika Działu BHP, Wykonawca lub w jego imieniu osoba fizyczna/ prawna 

a dowód wykonania takiego obowiązku (program instruktarzu oraz lista osób w nim 

uczestniczących) zostanie dostarczony Koordynatorowi Zlecającego . 

4.11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację postanowień niniejszej Instrukcji przez 

swoich Podwykonawców. 

4.12. Podpisanie „Oświadczenia dla wykonawców (podwykonawców)” zobowiązuje Wykonawcę  

/ Podwykonawcę do zachowania największej staranności przy realizacji przedmiotu umowy/ 

zlecenia zmierzającej do maksymalizacji bezpieczeństwa pracy i minimalizacji negatywnego 

oddziaływania na środowisko. 

4.13. Zlecający ma prawo wezwać Wykonawcę do przedstawienia dowodów potwierdzających zgodne 

z Ustawą o odpadach zagospodarowanie odpadów, wytworzonych podczas realizacji 

usług/dostaw realizowanych na rzecz lub w imieniu Zlecającego. 

 

4.14. Zasady dotyczące bhp: 

4.14.1. Koordynator Zleceniodawcy przekazuje Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji 

przedmiotu umowy / zlecenia informację o zagrożeniach z jakimi może mieć styczność podczas 

realizacji prac w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę; 

4.14.2. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać osoby pracujące pod jego nadzorem podczas realizacji 

umowy / zlecenia z tymi zagrożeniami, za pisemnym potwierdzeniem i uwzględnić je w ocenach 

ryzyka zawodowego. Zleceniodawca ma prawo wezwać Wykonawcę do przedstawienie dowodu 

na zapoznanie osób pracujących pod swoim nadzorem z przekazanymi przez Zamawiającego 

informacjami o zagrożeniach, jak również dowodu na uwzględnienie tych zagrożeń w Kartach 

oceny Ryzyka Zawodowego dla stanowisk wykonujących przedmiot umowy / zlecenia.  
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4.14.3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac zobowiązany jest wypełnić oświadczenie 

dotyczące wykazu osób, które będą realizowały przedmiot umowy / zlecenia na terenie 

wskazanym przez Zamawiającego. W oświadczeniu należy wykazać terminy ważności 

wymaganych kompetencji uprawniających do realizacji prac (szkolenia bhp, badania lekarskie, 

uprawnienia specjalistyczne). W tym celu należy wypełnić formularz F-CB-BHP-04-01-02. 

4.14.4. Zleceniodawca ma prawo do wezwania Wykonawcy do okazania dowodów potwierdzających 

prawdziwość danych zawartych w oświadczeniu, jak również wówczas gdy ważność uprawnień 

którejś z osób wymienionych w oświadczeniu wygaśnie w trakcie realizacji prac. Ponadto 

Zleceniodawca przed dopuszczeniem Wykonawcy do realizacji prac weryfikuje prawdziwość 

danych zawartych w oświadczeniu na podstawie dowodów okazanych do wglądu przez 

Wykonawcę. 

4.14.5. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac przedstawia listę zawierającą nazwy 

substancji, które będą wykorzystywane do realizacji prac oraz powiadamia Zleceniodawcę  

o każdej nowej substancji niebezpiecznej, która będzie wykorzystywana podczas realizacji prac 

w ramach umowy / zlecenia. Koordynator Zleceniodawcy, przekazuje otrzymaną listę Działowi  

BHP. 

4.14.6. Jeżeli w trakcie realizacji prac przez Wykonawcę będą obowiązywały również instrukcje bhp 

Zleceniodawcy, wówczas Koordynator Zleceniodawcy przekazuje te instrukcje 

przedstawicielowi Wykonawcy, który zobowiązany jest do zapoznania z nimi osób pracujących 

pod jego nadzorem z tymi instrukcjami (za pisemnym potwierdzeniem) lub zapoznanie odbywa 

się podczas instruktażu prowadzonego przez Zleceniodawcę.  

4.14.7. W przypadku zaobserwowania przez Wykonawcę lub osoby pracujące pod nadzorem 

wykonawcy na terenie realizacji prac dla CBiDGP, zagrożeń dla bhp (ryzyka) lub możliwości 

usprawnień (szanse) należy zgłosić je osobie pełniącej funkcję Koordynatora Zleceniodawcy dla 

umowy / zlecenia. Koordynator następnie zgodnie z wewnętrznymi procedurami CBiDGP 

zgłasza je właściwym osobom w celu analizy i zaplanowania działań. 

4.14.8. W przypadku zaobserwowania przez pracowników wykonawcy w trakcie realizacji umowy  

/ zlecenia wypadku lub innego niebezpiecznego zdarzenia w zakresie bhp (tzw. incydent  

w zakresie bhp) należy zgłosić je osobie pełniącej funkcję Koordynatora Zleceniodawcy dla 

umowy / zlecenia. Koordynator następnie zgodnie z wewnętrznymi procedurami CBiDGP 

zgłasza je właściwym osobom w celu analizy i zaplanowania działań. 

4.14.9. Wykonawca ma obowiązek zgłosić Koordynatorowi Zleceniodawcy każdą sytuację w której 

pracownik lub osoba pracująca pod nadzorem Wykonawcy uległa wypadkowi w trakcie realizacji 

pracy lub uczestniczyła w incydencie bhp. 

4.14.10. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę o ustalonej przyczynie  

i okolicznościach wypadku któremu uległa osób pracująca pod jego nadzorem podczas 

realizacji przedmiotu umowy / zamówienia. 

4.14.11. W trakcie realizacji umowy / zlecenia osoby pracujące pod nadzorem Wykonawcy mają 

obowiązek realizacji prac w sposób przeciwdziałający zagrożeniom, w tym zgodnie z zasadami 
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zawartymi w przekazanej informacji o zagrożeniach, zgłaszać zaobserwowane incydenty  

w zakresie bhp- oraz ryzyka i możliwości doskonalenia. 

4.14.12. Przed zakończeniem realizacji prac Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest złożyć 

oświadczenie w sprawie incydentów w zakresie bhp jakie miały miejsce w trakcie realizacji 

zlecenia / umowy. Oświadczenie należy złożyć na formularzu F-CB-BHP-04-01-03 stanowiącym 

załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.  

 

4.15. Zasady dotyczące ochrony środowiska obowiązujące podczas realizacji prac w oparciu  

o zawartą umowę/zlecenie: 

4.15.1. Warunki korzystania z mediów energetycznych, wodnych i innych. 

Zabrania się Wykonawcy samowolnego poboru mediów, bez uprzedniego uzgodnienia z CBiDGP 

Sp. z o.o. 

4.15.2. Magazynowanie materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy/zlecenia 

Dostawca może magazynować na terenie CBiDGP Sp. z o.o. niezbędne materiały potrzebne do 

wykonania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z Koordynatorem Zlecającego. 

Wszystkie wwożone na teren CBiDGP Sp. z o.o. oraz użytkowane podczas realizacji 

umowy/zlecenia materiały, substancje niezbędne do wykonania prac, należy tak zabezpieczyć, 

aby uniemożliwić im zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza atmosferycznego.  

Wykonawca powinien mieć na wyposażeniu: środki neutralizujące ewentualne wycieki  

i zanieczyszczenia, pojemniki, do których byłyby one zbierane oraz środki ograniczające ich 

rozprzestrzenianie się. 

Wykonawcy nie wolno na terenie CBiDGP Sp. z o.o. i miejsca prowadzenia robót spalać 

jakichkolwiek substancji, przedmiotów, odpadów, itp. 

Wykonawcy nie wolno podczas realizacji umowy/zamówienia wylewać jakichkolwiek substancji 

i mieszanin niebezpiecznych do kanalizacji i do gleby. 

4.15.3. Postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji umowy/zlecenia 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami  w sposób 

zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska  zgodnie z obowiązującą  

Ustawą  o odpadach. 

Przed przekazaniem odpadów należy odpady zabezpieczyć w taki sposób, aby nie powodowały 

m.in. wtórnej emisji do powietrza atmosferycznego lub innego zanieczyszczenia środowiska. 

Wytwarzającym odpady powstałe w wyniku realizacji umowy/zlecenia jest Wykonawca 

i zobowiązany jest on do gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, chyba że umowa stanowi inaczej.  

4.15.4. Postępowanie na wypadek zagrożenia środowiska w trakcie realizacji umowy/zlecenia 

Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności, wystąpi ewentualne 

zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza atmosferycznego i doszło do zagrożenia środowiska, 

wówczas należy postępować według niżej podanych zasad: 



 

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego 
 

Instrukcja dla wykonawców (podwykonawców) 

Kod:  

IO-CB-BHP-04-01 
Wydanie: 04 

Strona 8 z 8 Data: 
01.07.2020  r. 

 
a) w przypadku wycieku substancji lub mieszaniny niebezpiecznej, mogącej spowodować 

zanieczyszczenie gleby, należy ograniczyć możliwość jej rozprzestrzeniania się przez 

zastosowanie dostępnych środków (sorbentów, neutralizatorów). Zanieczyszczony 

sorbent należy zebrać do pojemnika oraz przekazać firmie posiadającej stosowne 

uprawnienia do przetwarzania odpadów. 

O wystąpieniu wszystkich zakłóceń, awarii, itp. należy powiadomić Koordynatora Zamawiającego. 

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie dla wykonawców (podwykonawców) - formularz F-CB-BHP-04-01-01 

Załącznik nr 2 – Zobowiązanie do zgodnego z przepisami prawa zagospodarowania odpadów – formularz 

F-CB-BHP-04-01-02 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie w sprawie incydentów dotyczących bhp – formularz F-CB-BHP-04-01-03 

 

Niniejsza Instrukcja wraz z Oświadczeniem i Zobowiązaniem dla wykonawców (podwykonawców) jest 

dostępna na stronie www.cbidgp.pl  w zakładce przetargi . 

 

http://www.cbidgp.pl/

