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§ 1.  PODSTAWA PRAWNA 

1. Art. 208 §3 oraz art. 2071 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst 

jednolity Dz.U.2014.1502 ze zm.) 

2. § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.20014.180.1860 ze zm.). 

 

§ 2.  CEL INSTRUKCJI 

Instrukcja określa: 

1. Sposób przekazywania pracownikom podmiotów zewnętrznych  informacji 

o zagrożeniach występujących  podczas wykonywania pracy na terenie PKM S.A.  

2. Sposób koordynacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

prac na terenie PKM S.A. 

3. Informacje jakie powinny przedłożyć podmioty zewnętrzne zamierzające  wykonywać 

prace na terenie PKM S.A. 

4. Wzory dokumentów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące 

podmioty zewnętrzne na terenie PKM S.A. 

 

§ 3.  ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 

Instrukcja dotyczy wykonywania pracy na terenie PKM S.A. w szczególności: 

 Terenu wzdłuż linii kolejowej PKM S.A. wraz z infrastrukturą przynależną 

 Obiektów przystanków PKM i terenów przyległych 

 Budynku LCS wraz z terenem przyległym 

 

§ 4.  WYMAGANIA BHP PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 

1. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji umowy, zobowiązany jest do złożenia, 

pisemnego oświadczenia (wg wzoru zał. 1) w zakresie: 

1.1. Badań lekarskich podległych pracowników, odpowiednich do rodzaju 

wykonywanej pracy ze szczególnych uwzględnieniem: 

a. badań lekarskich pracowników wykonujących prace w pasie ruchu, 

b. badań lekarskich pracowników związanych z ruchem pociągów, 

c. pracy na wysokości, 

(zakres badań musi odpowiadać miejscu i zakresu wykonywanej pracy). 

1.2. Szkoleń w dziedzinie bhp pracowników oraz osób kierujących nimi, 
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1.3. Posiadania przez pracowników odpowiednich uprawnień koniecznych do obsługi 

i konserwacji urządzeń i maszyn, a także kwalifikacji, szkoleń i egzaminów 

związanych z ruchem pociągów zgodnie z odrębnymi przepisami, 

1.4. Posiadania i użytkowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

odzieży i obuwia roboczego odpowiednio dobranego do rodzaju wykonywanych 

prac. 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do prac na terenie PKM S.A. zobowiązany jest do 

złożenia:  

2.1. Informacji dotyczącej szczegółowego zakresu prac oraz występowania zagrożeń, 

jakie mogą powstać podczas realizacja umowy przez Wykonawcę (wg wzoru zał. 2), 

2.2. Informacji dotyczącej środków technicznych i organizacyjnych, jakie będzie 

stosował Wykonawca w celu ograniczenia ryzyka zagrożeń (wg wzoru zał. 2), 

2.3. Informacji dotyczącej wyposażenia pracowników w niezbędne – wymagane 

środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, jakie będą stosować na 

terenie PKM S.A. (wg wzoru zał. 3), 

2.4. Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) na terenie PKM S.A. (wg 

wzoru zał. 4). 

2.5. Oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z wymaganiami bhp na terenie PKM 

S.A. (wg wzoru zał. 5). 

 

§ 5.  SZKOLENIE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczęciem pracy na terenie PKM S.A. 

zobowiązani są do odbycia obowiązkowego szkolenia – wprowadzającego 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Warunkiem dopuszczenia pracowników do szkolenia, o którym mowa wyżej jest 

przedłożenie i zaakceptowanie dokumentów określonych w zał.: 1; 2; 3; 4; 5. 

3. Szkolenie, o którym mowa wyżej przeprowadza się na podstawie programu szkolenia 

(zał. 6) w terminie uzgodnionym ze służbami bhp PKM S.A. 

4. Koszty szkolenia pokrywa Wykonawca.  

5. Szkolenie, o którym mowa wyżej przeprowadza pracownik służby bhp PKM S.A. lub 

osoba posiadająca odpowiedni zakres wiedzy i umiejętności do prawidłowego 

przeprowadzenia szkolenia, wcześniej zaakceptowana przez służby bhp PKM S.A. 

6. Potwierdzeniem odbycia szkolenia, o którym mowa wyżej stanowi lista ze szkolenia 

(zał. 7) potwierdzona przez prowadzącego szkolenie i jest warunkiem niezbędnym do 

otrzymania przepustki. 
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§ 6.  KOORDYNACJA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

1. Wszystkie prace wykonywane na terenie PKM S.A. będą koordynowane w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przez wyznaczoną osobę z ramienia PKM S.A. 

2. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp zostanie odnotowane w Instrukcji bezpiecznego 

wykonywania robót (IBWR). 

3. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia poszczególnych wykonawców 

z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podległym im 

pracownikom. 

 

 

 

 

 


