Załącznik nr 4 do umowy

nr …………………

POROZUMIENIE
o współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę
jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im
bezpiecznych warunków pracy oraz o wyznaczeniu koordynatora ds. bhp
sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy
Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy
pomiędzy następującymi pracodawcami:
Pocztą Polską S.A. reprezentowana przez
Janusza Michaluka – Dyrektora Operacyjnego PI Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości
w Łodzi. Al. Kościuszki 5/7
(pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej)

działającym w imieniu i na rzecz Pionu Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości
w Łodzi przy Al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź
zwanym dalej Zamawiającym / Zleceniodawcą *
a
…………………….…………………………………………………
(nazwa zakładu pracy)

……………………………………… ………………………………………..…………………………….
(miejscowość)

zwanym dalej Wykonawcą / Zleceniobiorcą *
Ilekroć w niniejszym porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez
to Zamawiającego / Zleceniodawcę oraz Wykonawcę / Zleceniobiorcę.
§1
Pracodawcy – strony niniejszego porozumienia zgodnie oświadczają, że ich pracownicy /
osoby świadczące dla nich pracę wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu
FUP Łask w Sędziejowicach ,
98-160 Sędziejowice, ul. Powstańców 1863 r. 9
(adres miejsca wykonywania pracy)

– zwanym dalej miejscem pracy w okresie od …-….- 2018 r. do ….-….-2018 r.
* Niepotrzebne skreślić
§2
Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą oraz z ustanowionym koordynatorem
ds. bhp w zakresie i w celu zapewnienia pracującym w miejscu pracy osobom bezpiecznej
i higienicznej pracy.
§3
Pracodawcy ustalają koordynatora ds. bhp w zakresie przedmiotowego porozumienia
w osobie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwisko i imię)

tel. ………………………. e-mail: ………………………………………………………………..

(telefony kontaktowe, adres e-mail)

która sprawować będzie nadzór osobiście nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp
przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy. Koordynator będzie w szczególności
realizował zadania wskazane w § 4.
§4
Koordynator ma prawo i obowiązek do:
1. Sprawowania faktycznego nadzoru nad bezpieczeństwem wszystkich osób, które
jednocześnie wykonują pracę w tym samym miejscu.
2. Egzekwowania przestrzegania przepisów bhp oraz ochrony przeciwpożarowej poprzez
wydawanie wszystkim osobom, które jednocześnie wykonują pracę w tym samym
miejscu poleceń ustnych i pisemnych.
3. Występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniami usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości oraz poprawy stanu bhp i ochrony przeciwpożarowej.
4. Wnioskowania do Pionu Infrastruktury o wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości
i poprawę stanu bhp i ochrony przeciwpożarowej.
5. Współdziałania ze służbą bhp oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim osobom, które jednocześnie
wykonują pracę w tym samym miejscu poprzez m.in. wspólne kontrole, przekazywanie
służbie bhp i ochrony przeciwpożarowej wniosków, zaleceń oraz informacji
o nieprawidłowościach.
6. Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny/urządzenia lub procesu pracy w razie
wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, klientów lub
innych osób.
7. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach
wzbronionych oraz osoby, która swoim zachowaniem, sposobem wykonywania pracy
stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia własnego lub innych osób.
8. Zobowiązania wykonawcy prac stwarzających znaczące zagrożenia (np. budowlane,
remontowe,
techniczne,
środowiskowe)
do opracowania i
przedstawienia
do zaopiniowania przez służbę bhp Poczty Polskiej S.A. instrukcji bezpiecznego
wykonywania tych prac i przekazania jej wszystkim pracodawcom, których pracownicy/
osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują pracę w tym samym miejscu.
9. Zobowiązania wszystkich pracodawców, których pracownicy/ osoby świadczące dla nich
pracę wykonują pracę w tym samym miejscu, o których mowa w ust. 8, aby zapoznali
tych pracowników z właściwą instrukcją.
§5
Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania,
w tym również w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia osób wykonujących pracę:
1.

Przed nawiązaniem współpracy, a także okresowo, według ustaleń stron,
organizowane będą spotkania upoważnionych przedstawicieli pracodawców, w celu
omówienia zagadnień dotyczących zagrożeń wypadkowych oraz bezpieczeństwa pracy.

2.

Podstawą dopuszczenia pracownika do prac w miejscu wskazanym w § 1 jest
dostarczenie pisemnej informacji do Zamawiającego / Zleceniodawcy przez Wykonawcę
/ Zleceniobiorcę, potwierdzającej spełnienie formalnych wymagań przez swoich
pracowników / osób świadczących dla niego pracę w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zleconych
prac, w formie oświadczenia (załącznik nr 1 do Porozumienia).

3.

Pracodawca - Zamawiający / Zleceniodawca zobowiązuje się do:
1) organizacji pomieszczeń i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne
i higieniczne warunki pracy oraz ochronę przeciwpożarową,
2) przekazania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu (jeżeli jej posiadanie jest
wymagane dla danego obiektu),
3) przekazania informacji o zagrożeniach dla
z wykonywaniem pracy w tym samym miejscu,

zdrowia

i

życia

związanych

4) przekazania informacji o pracownikach wyznaczonych do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
5) udostępniania pracownikom posiadanych pomieszczeń higieniczno - sanitarnych.
4.

Pracodawca - Wykonawca / Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1) organizacji procesów pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne
warunki pracy oraz ochronę przeciwpożarową,
2) przekazania na wniosek pracodawcy Zamawiającego / Zleceniodawcy dokumentacji
potwierdzających informacje podane w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2,
3) przekazania koordynatorowi ds. bhp imiennego wykazu osób, które będą wykonywać
prace oraz osób organizujących i nadzorujących prace na każdej zmianie roboczej
oraz każdorazowe przekazywanie zmian w tym zakresie,
4) zapoznania pracowników / osób świadczących dla niego pracę z otrzymaną
instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz informacją o zagrożeniach
dla zdrowia i życia, o których mowa w ust. 3 pkt. 2) i 3),
5) przestrzegania ustalonych i przekazanych przez Zamawiającego / Zleceniodawcę
innych procedur i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa ludzi,
6) zobowiązania własnych pracowników / osób świadczących dla niego pracę
do przebywania wyłącznie w miejscach (obszarach budynku), które zostały
im udostępnione do wykonywania przedmiotu umowy,
7) zapewnienia maszyn, urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu
umowy, spełniającego wymagania przepisów. Na żądanie Zamawiającego /
Zleceniodawcy zobowiązany jest udostępnić dokumentację potwierdzającą
sprawność i bezpieczeństwo eksploatowanych urządzeń.
8) informowania koordynatora ds. bhp o planowanym terminie realizacji prac pożarowo
niebezpiecznych, nie później niż na dwa dni robocze przed ich rozpoczęciem.

5.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego
pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku odbywa się w obecności
przedstawiciela Poczty Polskiej S.A.
§6

Wszystkie osoby wykonujące pracę jednocześnie w tym samym miejscu są zobowiązane
do przestrzegania przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpożarowej.
§7
Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia
wszystkim osobom wykonującym pracę na terenie jednostki / komórki organizacyjnej

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynikających z przepisów dot. bhp i ochrony
przeciwpożarowej. Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów bhp
i ochrony przeciwpożarowej.
§8
Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia mogą być określane w formie
aneksu do niniejszego Porozumienia i podpisane przez przedstawicieli obu stron.
§9
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
strony.

Porozumienie zawarto ...........................................................................
(miejscowość i data)

Podpisy pracodawców lub osób upoważnionych do składania oświadczeń w ich imieniu:

Zamawiający / Zleceniodawca
……………………………………………..

Wykonawca / Zleceniobiorca
……………………..………………….

Załącznik nr 1 do Porozumienia

OŚWIADCZENIE
Wykonawcy / Zleceniobiorcy
……………………………………………………………………………………….…………………
(nazwa zakładu pracy)

…………………… ……………………………………………..…………………………………….
(miejscowość)

zwanym dalej Wykonawcą / Zleceniobiorcą zgodnie z umową nr ……………………….….
z dnia …………………………. zawartą z Pocztą Polską S.A. działającą poprzez:
Janusza Michaluka – Dyrektora Operacyjnego PI Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości
w Łodzi.
(pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej)

……90-940 Łódż, Al. Kościuszki 5/7……
(miejscowość)

zwanym dalej Zamawiającym / Zleceniodawcą
OŚWIADCZA, że pracownicy / osoby świadczące dla niego pracę w miejscu:
FUP Łask w Sędziejowicach, 98-160 Sędziejowice, ul. Powstańców 1863 r. 9
wskazanym w § 1 Porozumienia o współpracy pracodawców, których pracownicy/osoby świadczące
dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im
bezpiecznych warunków pracy oraz o wyznaczeniu koordynatora ds. bhp sprawującego nadzór nad
bezpieczeństwem i higieną pracy w okresie od …-….-2018 r. do ……-…..-2018 r.
1. posiadają:
1) kwalifikacje niezbędne do wykonywania obecnych prac,
2) zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania pracy na zajmowanym
stanowisku,
3) aktualne zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia bhp,
1. będą w czasie pracy wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze w
postaci (należy wymienić) : …………………………………………………………
2. będą w czasie pracy użytkowali sprawne i bezpieczne narzędzia pracy
(należy wymienić) : ……………………………………………………………………………….

Wykonawca / Zleceniobiorca
……………………………………..

