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ROZDZIAŁ 1 

CEL I ZAKRES STOSOWANIA 

 

§ 1 

1. Celem „zasady współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy obowiązujące w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka”, zwanych dalej „Zasadami współpracy” 

jest wprowadzenie jednolitych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do 

wykonawców i ich podwykonawców realizujących przedmiot umowy na rzecz Portu Lotniczego 

„Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o, zwanego dalej „Spółką”. 
2. Zasady współpracy obowiązują wszystkich wykonawców i ich podwykonawców realizujących 

przedmiot umowy na rzecz Spółki na terenie Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”. 
3. Przy prowadzeniu robót budowlanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.) oraz rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).  

 
ROZDZIAŁ 2 

DEFINICJE  

 

§ 2 

1. Służba BHP – Wewnętrzna komórka organizacyjna Spółki, uprawniona do przeprowadzania kontroli 

przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Spółki, 

2. Koordynator – pracownik Spółki lub pracownik wykonawcy wyznaczonego w porozumieniu Spółki  

z wykonawcą, sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników 

zatrudnionych w tym samym miejscu. 

3. Nadzorujący usługę – przedstawiciel Spółki, odpowiedzialny za nadzorowanie realizowanych 

dostaw, usług lub robót budowlanych przez wykonawcę. 

4. Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która realizuje zawartą ze Spółką umowę.  

5. Podwykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która na podstawie zawartej z wykonawcą umowy realizuje część zamówienia. 

6. Pracownik – każda osoba wykonująca pracę na rzecz wykonawcy lub jego podwykonawcy, 

świadcząca usługi dla Spółki na terenie Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”. 

7. Teren Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” – cały teren Spółki, w szczególności obszary i tereny 

wydzielone ogrodzeniem tj.: konstrukcje naziemne, nadziemne i podziemne, budynki, drogi i place.  

 

ROZDZIAŁ 3 

DZIAŁANIA POPRZEDZAJĄCE REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY  

 

§ 3 

1. Nadzorujący usługę w porozumieniu z Służbą BHP przekazuje wykonawcy informacje  

o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia mogących wystąpić na terenie Spółki w miejscu 

wykonywania pracy objętych umową, w wykonawca przekazuje informacje o zagrożeniach dla 

bezpieczeństwa i zdrowia mogących wystąpić podczas wykonywania prac objętych umową.  

2. Potwierdzeniem przekazania informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia, o których 

mowa w ust. 1 jest dokument stanowiący załącznik nr 2 do Zasad współpracy. 
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3. Za przekazanie informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia mogących wystąpić na 

terenie Spółki w miejscu wykonywania prac objętych umową pracownikom własnym oraz 

podwykonawcy, odpowiedzialność ponosi wykonawca.  

4. Nadzorujący usługę w uzgodnieniu z Służbą BHP oraz przedstawicielem wykonawcy wypełniają 

załącznik nr 2 do Zasad współpracy.  

 

ROZDZIAŁ 4 

DOPUSZCZENIE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 

§ 4 

1. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy nadzorujący usługę zobowiązany jest 

przeprowadzić z odpowiednim wyprzedzeniem spotkanie z udziałem wykonawcy lub jego 

podwykonawcy w celu omówienia zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i organizacji pracy. Ze 

spotkania nadzorujący sporządza notatkę. 

2. Na wniosek nadzorującego usługę w spotkaniu, o którym mowa w ust. 1 udział bierze pracownik 

służby BHP. 

3. Wszelkie zmiany mające wpływ na warunki i bezpieczeństwo pracy muszą być poprzedzone 

spotkaniem, o którym mowa w ust. 1. 

4. Wykonawca przekazuje nadzorującemu usługę wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik Nr 3 

do Zasad współpracy. 

5. Każdy pracownik wykonawcy lub jego podwykonawca powinien posiadać aktualne szkolenia  

w dziadzinie BHP w zakresie i rodzaju zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6. Za należyte przeszkolenie pracowników wykonawcy i podwykonawcy, o którym mowa w ust. 5,  

a także za przestrzeganie przez nich przepisów i zasad BHP odpowiada wykonawca.  

7. Każdy pracownik wykonawcy lub jego podwykonawcy świadczący pracę na terenie Spółki powinien 

być wyposażony w odpowiednie ubranie robocze, buty robocze oraz środki ochrony indywidualnej 

adekwatne do wykonywanej pracy i przewidziane na danym stanowisku pracy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.    

 

 

ROZDZIAŁ 5 

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY 

 

§ 5 

1. Wykonawca realizujący usługę na rzecz Spółki jest zobowiązany przestrzegać obowiązujących 

przepisów prawa, zasad, norm bezpieczeństwa i higieny pracy, a także udostępnionych mu w tym 

zakresie przepisów wewnętrznych Spółki. 

2. Prace należy prowadzić w sposób bezpieczny dla ludzi i nienarażających mienia Spółki na szkodę. 

3. Wykonawca zapewnia w miejscu wykonywania prac osobę odpowiedzialną za udział w czynnościach 

kontrolnych przeprowadzanych przez Spółkę w zakresie zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania pracy. 

4. Podczas prowadzenia prac wykonawca zobowiązany jest uwzględnić działalność innych 

wykonawców i Spółki.  

5. Pracownik służby BHP i nadzorujący usługę są uprawnieni do przeprowadzania kontroli z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu realizacji przedmiotu umowy oraz sporządzania zapisów  

z czynności kontrolnych w formie protokołu, bez uprzedniego informowania wykonawcy o dacie, celu 

i zakresie kontroli. 
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6. Wykonawca lub jego podwykonawca, na żądanie kontrolującego, ma obowiązek udostępnić wszelkie 

wymagane przez przepisy prawa instrukcje oraz inne dokumenty dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

pracy realizowanego przedmiotu umowy. 

7. W przypadku, gdy pracownik lub jego podwykonawca swoim zachowaniem lub sposobem 

wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób 

nadzorujący usługę, inspektor nadzoru, koordynator oraz pracownik służby BHP jest uprawniony do 

niezwłocznego odsunięcia takiego pracownika od wykonywania pracy.   

8. Odsuniecie, o którym mowa w ust. 7 odbywa się w formie ustnego polecenia. 

9. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez wykonawcę lub jego podwykonawcę 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

udostępnionych mu w tym zakresie przepisów wewnętrznych Spółki nadzorujący usługę, inspektor 

nadzoru, koordynator oraz pracownik służby BHP jest uprawniony do wstrzymania czynności 

wykonywanych przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub też wstrzymać część lub całość prac 

zleconych przez Spółkę.  

10. Wstrzymanie prac, o których mowa w ust. 9 wymaga formy pisemnej z uzasadnieniem przyczyny 

wstrzymania prac. 

11. Wstrzymanie prac, o których mowa w ust. 9 w formie ustnego polecenia może nastąpić przez 

nadzorujący usługę, inspektor nadzoru, koordynator oraz pracownik służby BHP w razie stwierdzenia 

bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia. 

12. Nadzorujący usługę informuje wykonawcę o odsunięciu od pracy pracownika wykonawcy lub jego 

podwykonawcy, a także o wstrzymaniu prac. 

13. Odsuniecie od pracy oraz wstrzymanie prac pozostaje bez wpływu na ustalone umowa warunki  

i terminy jej realizacji.   

 

ROZDZIAŁ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I JEGO PODWYKONAWCY 

 

§ 6 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zatrudnionych przez siebie i przez podwykonawcę 

pracowników i zobowiązany jest do umieszczenia w zawartych z podwykonawcami umowach na 

usługi wykonywane na rzecz Spółki wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

określonych w Zasadach współpracy. 

2. Wykonawca oraz wszyscy pracownicy pracujący na rzecz wykonawcy są zobowiązani do stosowania 

powszechnie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

udostępnionych mu w tym zakresie przepisów wewnętrznych Spółki. 

3. Wykonawca oraz wszyscy pracownicy pracujący na rzecz wykonawcy realizujący przedmiot umowy, 

są zobowiązani do posługiwania się maszynami, urządzeniami oraz narzędziami sprawnymi 

technicznie, posiadającymi wymagane certyfikaty, przeglądy, atesty oraz środkami ochrony 

indywidualnej, które posiadają wymagane certyfikaty, przeglądy, oznakowanie i zabezpieczenia 

zgodne z obowiązującymi przepisami. 

4. Wykonawca oraz wszyscy pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcy zobowiązani są posiadać: 

1) ważne orzeczenia lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy dopuszczające ich do pracy 

na danym stanowisku pracy; 

2) ważne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) ważne uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu umowy na terenie Spółki.   

5. Wykonawca oraz jego podwykonawca zobowiązany jest posiadać spis substancji i mieszanin 

stwarzający zagrożenie, stosowanych w celu realizacji przedmiotu umowy oraz ich aktualne karty 

charakterystyk w języku polskim.  
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6. W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu na terenie Spółki wykonują pracę pracownicy 

zatrudnieni przez różnych pracodawców, w tym wykonawców i ich podwykonawców, pracodawcy ci 

mają obowiązek: 

1) współpracować ze sobą; 

2) porozumieć się i wyznaczyć w formie pisemnej, koordynatora sprawującego nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich osób wykonujących pracę w tym samym miejscu; 

3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożeń dla zdrowia lub życia osób wykonujących pracę; 

4) informować siebie nawzajem oraz osoby wykonujące pracę lub ich przedstawicieli o działaniach 

w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych 

przez nich pracy. 

7. Regulacje zawarte w ust. 6 stosuje się również do osób fizycznych prowadzących na własny 

rachunek działalność gospodarczą.  

8. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2 nie zwalnia poszczególnych wykonawców 

z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy ich pracownikom i pracownikom Spółki.  

9. Koordynatora z ramienia Spółki wyznacza Dyrektora Pionu Techniczno-Inwestycyjnego.   

10. Nadzorujący usługę informuje z odpowiednim wyprzedzeniem osobę wymienioną w ust. 9  

o planowanym miejscu, zakresie i terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy.  

11. Wzór porozumienia, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2 stanowi załącznik nr 1 do Zasad współpracy.  

12. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia nadzorującego usługę z ramienia Spółki 

 o wszelkich stwierdzonych zagrożeniach dla zdrowia i życia osób zatrudnionych do wykonywania 

zleconych przez Spółkę prac, a także, gdy niebezpieczeństwo takie grozi innym osobom.  

 

ROZDZIAŁ 7 

OZNAKOWANIE MIEJSCA PRACY I ZAGROŻEŃ 

 

§ 7 

Wykonawca oraz jego podwykonawca zobowiązany jest do odgrodzenia i oznakowania miejsc 

wykonywania pracy oraz występujących zagrożeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

ROZDZIAŁ 8 

PRACA SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNA 

 

§ 8 

Prace szczególnie niebezpieczne należy organizować zgodnie z przepisami prawa, w szczególności  

w oparciu o zapisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650,   

z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690, z 2011 r. Nr 173, poz. 1034 oraz  

z 2021 r. poz. 2088) oraz wewnętrzne przepisy, zasady, regulaminy i wytyczne. 

 

ROZDZIAŁ 9 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI WYPADKU, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWEGO 

LUB AWARII. 

 

§ 9 

1. Każdy wypadek, któremu uległ pracownik wykonawcy lub jego podwykonawcy należy niezwłocznie 

zgłosić nadzorującemu usługę oraz do pracownika Służby BHP. 
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2. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce na terenie Spółki, dokonuje zespół 

powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego pracownika, w obecności 

przedstawiciela Spółki, zgodnie z trybem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  

1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 

870); 

3. Spółka, w przypadku wystąpienia na jej terenie wypadku pracownika wykonawcy lub jego 

podwykonawcy, jest zobowiązana: 

1) zapewnić udzielanie pierwszej pomocy; 

2) zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób określony w § 3 ust. 1 rozporządzeniu Rady Ministrów  

z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy  

(Dz. U. Nr 105, poz. 870); 

3) zawiadomić niezwłocznie o wypadku pracodawcę poszkodowanego pracownika; 

4) udostępnić miejsce wypadku i niezbędne materiały oraz udzielić informacji i wszechstronnej 

pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku. 

4. Wykonawca oraz jego podwykonawcy obowiązani są podjąć środki zaradcze w przypadku 

wystąpienia w trakcie realizacji prac wypadku, awarii lub innego zdarzenia mogącego mieć wpływ na 

bezpieczeństwo osób przez nich zatrudnionych do wykonania prac, pracowników Spółki, osób 

postronnych lub mienia Spółki.  

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 4, wykonawca i jego podwykonawcy 

zobowiązany jest przerwać pracę, zabezpieczyć miejsce wykonywania prac oraz poinformować  

o tym fakcie nadzorującego usługę oraz pracownika Służby BHP. 

6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5, nie zwalnia wykonawcy i jego podwykonawców od 

przeprowadzenia postępowania powypadkowego, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów  

z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy  

(Dz. U. Nr 105, poz. 870). 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić własnym pracownikom oraz podwykonawcy sprawnie 

funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej 

pomocy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

8. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe mające wpływ na bezpieczeństwo pracowników Spółki należy 

niezwłocznie zgłosić do nadzorującego usługę lub pracownika Służby BHP. 
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Załącznik nr 1 

do Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy   

obowiązując w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o  

 

 

POROZUMIENIE 
zawarte w dniu …………………… r.  

dotyczące pracodawców, których pracownicy wykonują pracę na terenie Spółki w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 

Na podstawie art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie w współdziałaniu pomiędzy 

następującymi pracodawcami: 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa i adres firmy) 

 

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa i adres firmy) 

 

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa i adres firmy) 

 

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

§ 1 

Pracodawcy zgodnie oświadczają, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym 

miejscu na terenie Spółki, zwanym dalej „miejscem pracy” 

 

§ 2 

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w celu zapewnienia bezpiecznych  

i higienicznych warunków pracy miejscu, o którym mowa w § 1. 

 

§ 3 

Pracodawcy na koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

wyznaczają: 

1. Imię i nazwisko koordynatora: ……………………………………………………………………………..…………………………… 

2. Dane kontaktowe: Nr telefonu ………………………………………… adres e-mail ………………………………………….. 

 

§ 4 

Koordynator ma prawo: 

1. Kontroli wszystkich pracowników w miejscu pracy. 

2. Wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad 

BHP. 

3. Uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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4. Występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniem natychmiastowego uśnięcia 

stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz innych uchybień w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy.  

5. Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyn, urządzeń lub narzędzi w razie wystąpienia 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników lub innych osób. 

6. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych. 

7. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem 

wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych 

osób. 

 

§ 5 

Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w § 3, nie zwalnia poszczególnych pracodawców  

z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.  

 

§ 6 

Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania, w tym uwzględniając sposoby postępowania  

w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników: 

1. Przed nawiązaniem współpracy oraz okresowo, według szczególnych ustaleń strony będą 

organizować spotkania upoważnionych przedstawicieli wymienionych pracodawców w celu 

omówienia zagadnień dotyczących zagrożeń wypadkowych oraz stanu bezpieczeństwa pracy. 

2. Podstawą dopuszczenia pracowników do pracy w miejscu, o którym mowa w § 1, jest: 

1) posiadanie obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich; 

2) posiadanie obowiązujących szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) posiadanie przez pracowników stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie 

określonych prac; 

4) posiadanie wymaganych dla zakresu prowadzonych prac środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego; 

5) zapoznanie z procedurami, regulaminami i instrukcjami BHP obowiązującymi w Spółce; 

6) zapoznanie pracowników z zakresem występujących zagrożeń wypadkowych oraz ryzykiem 

zawodowym w związanym z zakresem wykonywanych prac. 

 

§ 7 

Pracodawcy zobowiązują się informować siebie nawzajem oraz swoich pracowników lub ich 

przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas 

wykonywania przez nich prac.  

§ 8 

Porozumienie zostało sporządzone w ……. Jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

strony. 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(czytelny podpis pracodawców lub osób upoważnionych do składania oświadczeń w ich imieniu) 
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Załącznik nr 2 

do Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy   

obowiązując w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o  

 

 

Jasionka , dnia …………………………  

 

INFORMACJA  

O ZAGROŻENIACH DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 

 
Na podstawie art. 2071 i art. 208 § 3 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700, 2140.)  

oraz § 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. Nr 180, poz. 1860, z 2005 r. Nr 116, poz. 972,  

z 2007 r. Nr 196, poz. 1420 oraz z 2019 r. poz. 1099). 

 

1. Informacje ogólne: 

1) dotyczy umowy nr …………………………………. z dnia ……………………………….  

2) miejsce wykonywania prac: ……………………………………………………………………………………………………………… 

3) rodzaj /zakres prac (przedmiot umowy) …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

5) podwykonawca, (jeżeli występuje) 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia mogące wystąpić na terenie Spółki, w miejscu 

wykonywania prac objętych umową: 

 

Wypełnia zamawiający: 

 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia mogące wystąpić podczas wykonywania prac objętych 

umową. 

 

Wypełnia wykonawca: 

 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Informacje w zakresie pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów i ewakuacji: 

1) w Spółce odpowiedzialnymi za udzielanie pierwszej pomocy są ratownicy medyczni oraz 

pracownicy Lotniskowej Służby Ratowniczo Gaśniczej.  

2) w Spółce odpowiedzialni za zwalczanie pożarów i ewakuację są pracownicy Lotniskowej Służby 

Ratowniczo Gaśniczej. 

LOTNISKOWA SŁUŻBA RATOWNICZO GAŚNICZA  

PORT LOTNICZY RZESZÓW – JASIONKA  

Numer alarmowy – dyspozytor LSRG – wew. 998 

Radiotelefon – kanał P.POŻ 03  
 

5. Postanowienia końców: 

1) wykonawca i zamawiający potwierdzają, że zapoznali się z zagrożeniami określonymi w pkt. 2 i 3 

oraz są one dla nich zrozumiałe 

2) wykonawca i zamawiający ustalili zakres działań ochronnych i zapobiegawczych mających na 

celu bezpieczne i higieniczne wykonywanie prac objętych umową. 

3) o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia omówionych przez przedstawicieli zamawiającego, 

wykonawca zobowiązany jest poinformować pracowników własnych i pracowników 

podwykonawcy, przed rozpoczęciem przez nich pracy oraz uzyskać od nich pisemnego 

potwierdzenia zapoznania się z tymi zagrożeniami. 

4) Zamawiający potwierdza przekazanie informacji dotyczących zasad postępowania w przypadku 

awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników obowiązujących w Spółce.  

 

 

 
     …………………………………………………….………..                                …………………………………………………….……….. 

         (Data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)                                  (Data i podpis zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 3 

do Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy   

obowiązując w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o  

 

 

Jasionka , dnia …………………………  

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
Wykonawca …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię nazwisko, nazwa i adres wykonawcy) 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że otrzymałam/em kopię Zasad współpracy z wykonawcami  

i podwykonawcami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznałam/łem się z ich 

postanowieniami. Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień zawartych w Zasadach współpracy 

oraz do zapoznania z ich treścią, przeszkolenia i zobowiązywania do stosowania wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w Spółce wszystkich pracowników własnych oraz 

podwykonawców.  

 

Oświadczam ponadto, że wykonawca i moi podwykonawcy oraz osoby przeze mnie i przez moich 

podwykonawców zatrudnione (niezależnie od podstawy i formy prawnej ich zatrudnienia) do 

wykonywania usług na rzecz Spółki: 

 

1. Posiadają aktualne badania lekarskie, bez przeciwwskazań do wykonywania powierzonym im prac. 

2. Posiadają aktualne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wymagane do wykonywania 

powierzonym im prac. 

3. Posiadają aktualne kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania powierzonym im prac. 

4. Posiadają wymagane dla zakresu prowadzonych prac środki ochrony indywidualnej oraz odzież  

i obuwie robocze. 

5. Zostali zapoznani z procedurami, regulaminami i instrukcjami BHP obowiązującymi w Spółce; 

6. Zostali zapoznani z występującymi zagrożeniami wypadkowymi oraz ryzykiem zawodowym  

w związanym z realizacją powierzonych im prac. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         ……………………………………………………… 

                                                           (Data i podpis składającego oświadczenie) 


