POROZUMIENIE
o współpracy pracodawców dotyczącej wspólnej pracy pracowników
w jednym miejscu i zapewnieniu im bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ustanowieniu koordynatora BHP
Na podstawie przepisów Art. 208 Kodeksu Pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy
następującymi pracodawcami:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres zakładu pracy/
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
nazwa i adres zakładu pracy/
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres zakładu pracy/
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nazwa i adres zakładu pracy/
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nazwa i adres zakładu pracy/
§1
Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują pracę w tym samym
miejscu …………………………………………………………………………………………….zwanym dalej miejscem pracy.
/nazwa wydziału, obszaru, maszyny/
§2
Pracodawcy zobowiązują się do współpracy między sobą w zakresie i w celu zapewnienia pracującym
w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.
§3
Pracodawcy ustalają koordynatora BHP w osobie………………………………………………………………………………..
/Imię i Nazwisko/

zatrudnionego w zakładzie…………………………………………………………………………………………………………………..
/nazwa zakładu pracy/
i zamieszkałego w………………………………………………………………………………………………………………………………..
/Adres miejsca zamieszkania, telefon kontaktowy/
Sprawować on będzie nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP przez wszystkich pracowników
zatrudnionych w w/w miejscu pracy. Pracodawcy nie są zwolnieni z obowiązku zapewniania
bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez siebie pracownikom.
§4
Koordynator BHP ma prawo:
a) kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy praz przestrzegania przepisów i zasad BHP w miejscu
wykonywania prac,
b) występowania do poszczególnych pracodawców oraz osób kierujących pracownikami z zaleceniem
usunięcia stwierdzonych zagrożeń oraz uchybień w zakresie BHP,
c) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego
zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innych osób,
d) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia lub zdrowia własnego lub
innych,
e) wnioskowania do pracodawców o niezwłoczne wstrzymanie pracy w wyznaczonym miejscu, w razie
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innych osób,
f) wydawania poleceń wszystkim pracownikom wykonującym pracę w jednym miejscu, a zatrudnionym
przez różnych pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP.
§5
Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postepowania, w tym sytuacji
powstania zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników:
a) przed nawiązaniem współpracy, także okresowo, według ustaleń stron, organizowane będę spotkania
upoważnionych przedstawicieli wymienionych zakładów pracy, w celu omówienia zagadnień dotyczących
zapobiegania powstawaniu zagrożeń zawodowych występujących podczas wykonywania przez nich prac.
b) Podstawą dopuszczenia pracowników firm obcych do prac na terenie Bridgestone Poznań jest:

•
•
•

posiadanie aktualnych profilaktycznych badań lekarskich bez przeciwwskazań do wykonywania
określonych prac,
posiadania aktualnych szkoleń z zakresu BHP (wstępne lub okresowe),
posiadania odpowiednich uprawnień/kwalifikacji do wykonywania określonych prac.

c) Pracodawcy zobowiązani są do zatrudnienia i oddelegowania do pracy zleconej tylko takich
pracowników, którzy spełniają wymagania § 5 pkt. b).
d) Firma Bridgestone Stargard zobowiązuje się do:
•
•
•

poinformowania wszystkich pracowników o zagrożeniach dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia,
związanych z przebywaniem na terenie zakładu,
zapoznania pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym miejscu pracy oraz
planem ewakuacyjnym,
udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu w razie zaistnienia wypadku.

e) Pracownicy firm obcych w miejscu pracy zobowiązani są przestrzegać obowiązujące przepisy i zasady
BHP.
§6
Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści mogą być określone w załączniku do niniejszego
porozumienia.
§7
Porozumienie sporządzono w............jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z
pracodawców.

Porozumienie zawarto w………………………………………….……… dn. ………………………………………………………..
/miejscowość/

/data/

Podpisy pracodawców lub osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu.
1.

………………………………………………………

2.

………………………………………………………

3.

………………………………………………………

4.

………………………………………………………

5.

………………………………………………………

