W przypadku pytań
lub wątpliwości skontaktuj
się z najbliższym specjalistą
BHP lub wejdź na:
www.skanska.pl/bhp,
one.skanska/bhp

Umowa

19.3
Standard pracy

Standard ten:
•

zawiera wymagania
wynikające z prawa
i norm polskich
oraz wewnętrznych
uregulowań Skanska S.A.

•

jest obligatoryjny dla
wszystkich jednostek
Skanska S.A.

•

pomaga zapewnić
bezpieczne i skuteczne
praktyki podczas prac.

Standard ten zawiera minimum wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy, jakie powinny
być zawarte w umowach z podwykonawcami lub dostawcami Skanska.
Warunkiem do rozpoczęcia robót przez podwykonawcę lub realizacji dostaw przez
dostawcę na rzecz Skanska jest zawarcie pisemnej umowy.

A. Wymagania ogólne
1. Umowy zawierane przez Skanska
z podwykonawcami i dostawcami powinny
być oparte na standardowych wzorach,
zatwierdzonych do użycia w Skanska.
2. Zawarcie z podwykonawcą lub dostawcą
umowy nieopierającej się na standardowym
wzorze wymaga opinii prawnika Skanska
i akceptacji dyrektora oddziału.
3. Umowy standardowe powinny być
zawierane na okres jednego roku.
4. Dopuszcza się wyjątki dotyczące
zawierania umów na inne okresy, gdy
jest to uzasadnione z punktu widzenia
handlowego.
5. Wszystkie umowy zawierane
z podwykonawcami i dostawcami muszą
zawierać warunki niezbędne do spełnienia
przez nich w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy.
B. Rodzaje umów
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1. W Skanska umowy z podwykonawcami
i dostawcami zawierane są na trzech
poziomach:
• centralnym
• oddziałowym
• projektowym.
2. W Skanska obowiązują następujące rodzaje
umów centralnych:
• umowa o współpracy (UOW), tzw.
umowa czerwona – obligatoryjna,
obejmująca materiały i usługi
o szczególnym znaczeniu w skali ﬁrmy
• umowa kwaliﬁkowanego dostawcy
(UKD), tzw. umowa niebieska –

dotycząca zakupów o szczególnym
znaczeniu w skali ﬁrmy
• porozumienie o współpracy (POW),
tzw. umowa niebieska – dotycząca
robót podwykonawczych, zawierana
na ten sam rodzaj robót z kilkoma
podwykonawcami.
3. Umowy centralne zatwierdza Rada
Zaopatrzenia.
4. Umowę centralną podpisuje w imieniu
Skanska prezes zarządu.
5. Tryb podejmowania przez Radę
Zaopatrzenia decyzji o materiałach, dla
których należy zawrzeć umowę centralną
oraz zasady dotyczące konkursu ofert są
uregulowane procedurami Skanska, w tym
głównie „Procedurą zaopatrzenia”.
6. W Skanska obowiązują następujące rodzaje
umów oddziałowych:
• umowa o współpracy (UOW),
tzw. umowa czerwona – obligatoryjna,
obejmująca materiały i usługi
o szczególnym znaczeniu w skali
oddziału
• umowa kwaliﬁkowanego dostawcy
(UKD), tzw. umowa niebieska,
obejmująca materiały i usługi
o szczególnym znaczeniu w skali
oddziału.
7. Wszelkie decyzje w sprawach umów
oddziałowych podejmuje dyrektor oddziału.
8. Umowy projektowe funkcjonują dla potrzeb
realizacji jednego projektu.
9. Umowy projektowe zawierane są wtedy,
gdy nie istnieje żadna umowa na poziomie
centralnym lub oddziałowym dotycząca
danego asortymentu.
10. Wszelkie decyzje w sprawach umów
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projektowych podejmuje menedżer
projektu.
C. Kolory umów
1. W Skanska obowiązują tzw. umowy
czerwone i niebieskie.
2. Umowa czerwona to umowa
z podwykonawcą o współpracy lub
z dostawcą o dostarczeniu materiałów dla
projektu, obligatoryjna do wykonania.
3. Umowa niebieska to umowa
kwaliﬁkowanego dostawcy (UKD) oraz
porozumienie o współpracy (POW) dla robót
podwykonawczych.
4. Umowy niebieskie zawierane są z kilkoma
podwykonawcami lub dostawcami na ten
sam rodzaj robót, materiału lub usługi.
5. Umowy niebieskie określają wszystkie
parametry współpracy poza cenami, które
są przedmiotem negocjacji na każdym
odrębnym projekcie.
D. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy w zapisach umownych
1. We wszystkich rodzajach umów są zawarte
szczegółowe wymagania dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Wymagania powyższe są dostosowane do
rodzaju umowy oraz jej przedmiotu.
3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy są zawarte:
• w treści umowy – dotyczy to umowy
dostaw, umowy transportu kolejowego,
umowy najmu sprzętu
• w załączniku do umowy – dotyczy to
krótkiej umowy podwykonawczej
• w treści umowy oraz w załączniku
do umowy – dotyczy to długiej
umowy podwykonawczej i umowy
o świadczeniu usług.
4. Podstawowe wymagania dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy na
budowach Skanska, zawarte w umowach
lub załącznikach do umów są następujące:
• podwykonawca jest zobowiązany
do opracowania podstawowych
dokumentów z zakresu BHP w tym
głównie: Oceny Ryzyka dla Zadania
i Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania
Robót (IBWR)
• wszystkie wyżej wymienione dokumenty
muszą być przedstawione przed
rozpoczęciem robót do akceptacji
Skanska
• podwykonawca zapoznaje swoich
pracowników z ustaleniami Oceny
Ryzyka dla Zadania oraz IBWR
• podwykonawca zatrudnia do realizacji
przedmiotu umowy tylko osoby
posiadające wymagane przepisami
kwaliﬁkacje zawodowe, aktualne
badania lekarskie oraz przeszkolenie
z zakresu przepisów BHP i ochrony ppoż.
• wszyscy pracownicy podwykonawcy
poddają się przed rozpoczęciem
robót szkoleniu informacyjnemu BHP,
prowadzonemu przez wyznaczoną
przez Skanska osobę
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•

podwykonawca wyznacza i ustanawia
odpowiedzialny, uprawniony w zakresie
BHP nadzór nad zatrudnionymi przez
siebie pracownikami oraz zapewnia jego
stałą obecność w miejscu realizacji robót
podwykonawczych
• w przypadku konieczności
czasowego opuszczenia miejsca pracy
osoba odpowiedzialna ze strony
podwykonawcy za nadzór w zakresie
BHP ustanawia swego zastępcę na
czas nieobecności, za wiedzą i zgodą
kierownika budowy Skanska
• osoba z nadzoru ze strony
podwykonawcy musi posiadać
uprawnienia budowlane o specjalności
związanej z charakterem prowadzonych
przez podwykonawcę robót
• każdy podwykonawca lub dostawca
ma obowiązek natychmiastowego
powiadamiania kierownika budowy
Skanska oraz koordynatora ds.
BHP na projekcie o wypadku przy
pracy, zaistniałym w czasie realizacji
należących do niego robót
• taki sam obowiązek powiadamiania
dotyczy zdarzeń potencjalnie
wypadkowych, awarii, pożarów i innych
mających wpływ na bezpieczeństwo
pracy
• wypadki przy pracy oraz inne zdarzenia
mające wpływ na bezpieczeństwo
pracy zaistniałe u podwykonawców lub
dostawców należy zgłaszać niezwłocznie
w formie ustnej i potwierdzać pisemnie
nie później niż w ciągu 24 godzin
od zdarzenia, na druku raportu
stanowiącego załącznik do umowy
• każdy podwykonawca lub dostawca
jest zobowiązany do terminowego
raportowania stanu bezpieczeństwa
pracy odnośnie swoich pracowników,
w tym głównie: liczby wypadków przy
pracy, incydentów, przepracowanych
roboczogodzin, dni niezdolności do
pracy z tytułu wypadków przy pracy
• raportowanie stanu bezpieczeństwa
odbywa się w systemie miesięcznym,
w ustalonych przez kierownika budowy
terminach.
5. Podwykonawca ma obowiązek udostępnić
do wglądu na każde życzenie Skanska
dokumenty:
• potwierdzające przeszkolenie w zakresie
BHP swoich pracowników oraz
pracowników swoich podwykonawców
• orzeczenia lekarskie swoich
pracowników oraz pracowników swoich
podwykonawców, potwierdzające brak
przeciwwskazań do zatrudnienia na
określonych stanowiskach
• dokumenty potwierdzające wymagane
kwaliﬁkacje zawodowe i uprawnienia
do wykonywania określonych robót
specjalistycznych, obsługi sprzętu lub
kierowania maszynami i pojazdami
swoich pracowników oraz pracowników
swoich podwykonawców
• potwierdzenia zapoznania swoich
pracowników oraz pracowników swoich

podwykonawców z IBWR, Ocenami
Ryzyka dla Zadania, dokumentacjami
techniczno-ruchowymi i instrukcjami
obsługi maszyn i innych urządzeń
technicznych
• wykazy osób przeszkolonych do
zapewnienia i udzielania pomocy
przedmedycznej
• aktualne wyniki pomiarów
elektrycznych pomieszczeń
zajmowanych przez podwykonawców
lub dostawców oraz wyniki kontroli
w tym zakresie
• potwierdzenia wydania swoim
pracownikom oraz pracownikom swoich
podwykonawców ochron osobistych,
niezbędnych do bezpiecznego
wykonywania określonych robót wraz
z instruktażem ich stosowania.
6. Podwykonawca lub dostawca ma
obowiązek zapewnić wszystkim swoim
pracownikom oraz pracownikom swoich
podwykonawców odzież roboczą,
ochronną, obuwie robocze oraz środki
ochrony indywidualnej wymagane przy
realizacji prac określonych umową, zgodnie
z wymaganiami obowiązujących przepisów
szczegółowych i norm przydziału odzieży.
7. Podwykonawca lub dostawca zapewnia
udział swojego przedstawiciela
w przeglądach i inspekcjach BHP oraz
terminową realizację zaleceń z tych
przeglądów i inspekcji w zakresie
przedmiotu objętego umową.

E. Wymagania dodatkowe
1. W przypadku stwierdzenia naruszenia
przepisów i zasad BHP przez pracowników
podwykonawcy lub pracowników jego
podwykonawców, Skanska ma prawo do
stosowania kar w zakresie określonym
umową.
2. W przypadku rażących naruszeń przepisów
i zasad BHP, stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi
zatrudnionych na budowie, Skanska
ma prawo usuwać bądź wnioskować
do podwykonawcy o usunięcie jego
pracowników lub pracowników jego
podwykonawców.
3. Podwykonawca jest zobowiązany do
zapewnienia poddania się przez każdą
z osób przez niego zatrudnionych
(bezpośrednio lub pośrednio) badaniu na
obecność w organizmie alkoholu, środków
psychotropowych, odurzających lub innych
o podobnym działaniu.
4. Tryb przeprowadzania takich badań oraz
skutki w sytuacji stwierdzenia naruszeń
prawa przez pracowników podwykonawcy
(zatrudnionych pośrednio lub bezpośrednio)
zawarto w załączniku do umowy
z podwykonawcami lub dostawcami
„Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy na budowach Skanska”.
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