
1

EcoMS Consulting Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 24
50-264 Wrocław

+48 71  346 04 85
e-mail: office@ecoms.pl
ecoms.pl  |  akademiaecoms.pl

Nadzór nad 
podwykonawcami 
w Systemie Zarządzania BHP 
wg ISO 45001

Piotr Kowalski
DYREKTOR I TRENER

października
201924



2

NORMA ISO 45001

3.1 
organizacja
osoba lub grupa osób, pełniąca funkcje z przypisaniem 
odpowiedzialności, uprawnień i powiązań do 
osiągniecia swoich celów

3.2 
strona zainteresowana (interesariusz) 
osoba lub organizacja, która może mieć wpływ na 
decyzje lub działanie, podlegać ich wpływom lub która 
postrzega siebie za podlegające wpływom decyzji lub 
działań

3.3
pracownik
osoba wykonująca pracę lub działania związane z pracą, które znajdują się pod nadzorem 
organizacji

Uwaga 3: praca lub działanie związane z pracą wykonywane pod nadzorem organizacji mogą być wykonywane 

przez pracowników zatrudnionych przez organizację, pracowników zewnętrznych dostawców, osoby 
fizyczne, pracowników agencyjnych oraz inne osoby w zakresie, w którym organizacja współdzieli nadzór 
nad ich pracą lub działaniami związanymi z pracą, zgodnie z kontekstem organizacji

3.7 
wykonawca
Organizacja zewnętrzna świadcząca usługi na rzecz 
organizacji zgodnie z uzgodnionymi specyfikacjami, 
zasadami i warunkami

Uwaga 1: usługi mogą obejmować, m.in. prace budowlane
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NORMA ISO 45001

ISO 45001

4. KONTEKST 
ORGANIZACJI

4.1 Zrozumienie 
organizacji i jej 

kontekstu

4.2 Zrozumienie potrzeb 
i oczekiwań osób 

pracujących i innych 
stron zainteresowanych

4.3 Określenie zakresu 
systemu zarządzania BHP

4.4 System zarządzania 
bezpieczeństwem pracy

6. PLANOWANIE5. PRZYWÓDZTWO
8. DZIAŁANIA 
OPRACYJNE

9.1 Monitoring, 
pomiary, analiza i 

ocena 

10. DOSKONALENIE7. WSPARCIE

PLAN DO CHECK ACT

5.2 Polityka 
bezpieczeństwa pracy

5.3 Role organizacyjne, 
obowiązki, 

odpowiedzialności i 
uprawnienia

5.4 Konsultacje i 
uczestnictwo osób 

pracujących

5.1 Przywództwo i 
zaangażowanie

6.2 Cele BHP i 
planowanie ich realizacji

6.1 Działania w 
odniesieniu do ryzyka i 

szans

7.5. Udokumentowane 
informacje

7.4 Komunikacja

7.3 Świadomość

7.2 Kompetencje

7.1 Zasoby
8.1 Planowanie i 

nadzór

8.2 Gotowość 
i reakcja na sytuacje 

awaryjne 

9.3 Przegląd 
zarządzania

9.2. Audyt 
wewnętrzny

9. OCENA EFEKTÓW 
DZIAŁALNOŚCI

10.2 Incydenty, 
niezgodności i 

działania korygujące

10.3 Ciągłe 
doskonalenie
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Wykonawcy – Działania operacyjne

NORMA ISO 45001 / WYMAGANIA PRAWNE

8.1.4.2 ISO 45001

Identyfikowanie zagrożeń oraz oceny i nadzorowania 
ryzyk dotyczących BHP, wynikających z:

a) Działań i operacji wykonawców, które mają 
wpływ na organizację. 

b) Działań i operacji organizacji, które mają 
wpływ na pracowników wykonawców.

c) Działań i operacji wykonawców, które mają 
wpływ na inne strony zainteresowane 
występujące w miejscu pracy. 

b)

a)

c)

1. Identyfikacja zagrożeń 
2. Ocena ryzyk
3. Nadzorowanie ryzyk
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Zagrożenia

NORMA ISO 45001 / WYMAGANIA PRAWNE

Art. 208. KP

§ 1. W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu 
wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych 
pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek

4) informować siebie nawzajem oraz 
pracowników lub ich przedstawicieli o 
działaniach w zakresie zapobiegania 
zagrożeniom zawodowym występującym 
podczas wykonywanych przez nich prac.

6.1.2.1 ISO 45001

Proces identyfikacji zagrożeń powinien uwzględniać:

• Osoby mające dostęp do miejsca pracy, w tym 
pracowników, wykonawców, gości i inne 
osoby

• Sytuacje występujące w otoczeniu miejsca 
pracy, spowodowane działaniami związanymi 
z pracą pod nadzorem organizacji
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Zagrożenia

NORMA ISO 45001 / WYMAGANIA PRAWNE

§ 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(04.180.1860)

W razie wykonywania pracy na terenie zakładu pracy 
pracodawcy przez pracownika innego pracodawcy -
pracodawca zapewnia poinformowanie tego 
pracownika o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i 
zdrowia podczas pracy na tym terenie. Uzyskanie tych 
informacji pracownik potwierdza podpisem.
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Wykonawcy – Działania operacyjne

NORMA ISO 45001 / WYMAGANIA PRAWNE

8.1.4.2 ISO 45001

W procesie zakupów … należy definiować i stosować 
kryteria bezpieczeństwa i higieny pracy do wyboru 
wykonawców.

Uwaga: W wyborze wykonawców pomocne może być 
uwzględnienie w dokumentach kontraktowych 
kryteriów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Wykonawcy – Działania operacyjne

NORMA ISO 45001 / WYMAGANIA PRAWNE

8.1.4.2 ISO 45001

Organizacja powinna zapewnić, że wymagania jej 
systemu zarządzania są spełnione przez wykonawców 
i jej pracowników.

9.1 ISO 45001

Organizacja powinna określić co należy monitorować i 
mierzyć … w zakresie … skuteczności operacyjnych 
środków nadzoru. 
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Konsultacje i współudział pracowników

NORMA ISO 45001 / WYMAGANIA PRAWNE

5.4 ISO 45001

Skonsultowanie z pracownikami ustalania zasad
nadzoru nad zleceniami na zewnątrz i wykonawcami.
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Komunikacja

NORMA ISO 45001 / WYMAGANIA PRAWNE

7.4 ISO 45001

W procesie komunikacji … należy określić … z kim się
komunikować wśród wykonawców.
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Współpraca i Komunikacja

NORMA ISO 45001 / WYMAGANIA PRAWNE

Art. 208. KP

§ 1. W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu 
wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych 
pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

1) współpracować ze sobą,

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

3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające 
sposoby postępowania w przypadku wystąpienia 
zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników. 

§ 2. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w §
1, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z 
obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny 
pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.
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Współpraca i Komunikacja

NORMA ISO 45001 / WYMAGANIA PRAWNE

§ 33 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 
sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 
(Dz.U. 2019.1830)

Prace przy urządzeniach energetycznych prowadzi się 
zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy, 
opracowaną przez pracodawcę, zawierającą w 
szczególności:

3) określenie zasad:

a) wyznaczania koordynatora w rozumieniu art. 
208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy wraz ze wskazaniem wymaganych 
kwalifikacji, jakie posiada.
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Gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne

NORMA ISO 45001 / WYMAGANIA PRAWNE

Art. 207. KP

§ 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać 
pracownikom informacje o:

1) 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,

2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych 
podjętych w celu wyeliminowania lub 
ograniczenia zagrożeń, 

8.2 ISO 45001

► Przekazywanie istotnych informacji wykonawcom,
gościom, służbom ratowniczym, organom
administracji i, jeżeli to odpowiednie, społeczności
lokalnej.
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Gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne

NORMA ISO 45001 / WYMAGANIA PRAWNE

Art. 207. KP

c) pracownikach wyznaczonych do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania działań w zakresie 
zwalczania pożarów i ewakuacji 
pracowników.

§ 2. Informacja o pracownikach obejmuje:

1) imię i nazwisko,

2) miejsce wykonywania pracy,

3) numer telefonu służbowego lub innego środka 
komunikacji elektronicznej. 

8.2 ISO 45001

► Przekazywanie istotnych informacji wykonawcom,
gościom, służbom ratowniczym, organom
administracji i, jeżeli to odpowiednie, społeczności
lokalnej.
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Kryteria wyboru wykonawców

Zasady bezpieczeństwa dla wykonawców

Podstawowa identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka 
dla miejsc wykonywania prac przez wykonawców

Konsultacje z pracownikami

Zasady bezpieczeństwa dla wykonawców
Kontrakt

Szczegółowa identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka 
dla prac wykonywanych przez wykonawców

Koordynator sprawujący nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy

Osoby kluczowe

Szkolenia | Zapoznania 

Monitorowanie spełniania zasad

Wnioski do wykorzystania podczas wyboru dostawców


