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Koordynacja dzia³añ pracodawców
w zakresie bhp z prawnego punktu widzenia

Problematyka artyku³u obejmuje wspó³dzia³anie pracodawców w zakresie bezpieczeñstwa i higieny
pracy. Problem ten pojawia siê w sytuacji, gdy w tym samym miejscu wykonuj¹ pracê pracownicy
zatrudnieni przez ró¿nych pracodawców. Polski ustawodawca nak³ada na pracodawców prowadz¹cych pracê w jednym miejscu obowi¹zek wspó³dzia³ania, a tak¿e obowi¹zek wyznaczenia
koordynatora sprawuj¹cego nadzór nad bezpieczeñstwem i higien¹ pracy wszystkich pracowników
zatrudnionych w tym samym miejscu. Obowi¹zki te jednak s¹ nieprecyzyjne. W artykule podjêto
próbê przedstawienia interpretacji, a tak¿e wskazania na doprecyzowanie przez ustawodawcê
art. 208 kodeksu pracy.
S³owa kluczowe: koordynacja, wspó³dzia³anie, kodeks pracy, nadzór
Coordination of actions of employers in the terms of health and safety from the legal point of view
The article covers the problem of cooperation of employers in terms of occupational safety and health. This
problem occurs when at the same place workers employed by different employers are doing the work. Polish
legislator requires employers to work in one place to co-operate and to appoint a coordinator supervising
the health and safety of all employees at he same place. However, these obligations are imprecise. The article
tries to present the concept of interpretation, as well as indicates the need to change the regulation 208 of
the Labour Code by the legislature.
Key words: coordination, cooperation, legal code, supervision

Wstêp
Organizacja pracy w XXI wieku wymaga
w wielu przypadkach w³¹czenia do inwestycji
pracowników wykonuj¹cych nie tylko ró¿nego
rodzaju prace, ale tak¿e zatrudnionych u ró¿nych pracodawców. Prawid³owe wykonanie
zadañ mo¿liwe jest wówczas przy synchronizacji robót i ļcis³ej wspó³pracy wszystkich
podmiotów. Koniecznoļæ wspó³dzia³ania
pojawia siê tak¿e w obszarze zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy [1].
Ustawodawca w art. 208 kodeksu pracy [2]
na³o¿y³ na pracodawców obowi¹zki w przy-
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padku, gdy jednoczeļnie w tym samym miejscu
wykonuj¹ pracê pracownicy zatrudnieni przez
ró¿nych pracodawców. Przes³ankê tê nale¿y
jednak rozumieæ szerzej, to jest jako zatrudnienie w tym samym miejscu i w tym samym
czasie, bowiem dopiero wówczas powstanie
problem wspó³pracy i odpowiedzialnoļci
za stan bhp w miejscu wspólnego dzia³ania
i zatrudniania [3]. Praca wykonywana w tym
samym miejscu i czasie mo¿e byæ wykonywana
w godzinach czêļciowo na siebie zachodz¹cych lub nawet bezpoļrednio po sobie
nastêpuj¹cych [4].

Zgodnie z art. 208 kp, je¿eli w tym samym
miejscu i czasie pracê wykonuj¹ pracownicy
zatrudnieni przez ró¿nych pracodawców,
to maj¹ oni przede wszystkim obowi¹zek
wspó³pracowaæ ze sob¹. Konieczne jest wtedy
równie¿ wyznaczenie koordynatora sprawuj¹cego nadzór nad bhp wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.
Obowi¹zki na³o¿one przez ustawodawcê
na pracodawców nie s¹ jednak precyzyjne.
W cytowanym artykule kodeksu pracy ustawodawca nie wskazuje bowiem, kto mo¿e zostaæ
koordynatorem, jaki jest tryb jego wyboru
oraz jakie przys³uguj¹ mu prawa i obowi¹zki.
Ustawodawca nie wskazuje równie¿ formy
wspó³pracy pracodawców, a tak¿e tego, kto
odpowiada za stan bhp we wspólnym miejscu
pracy [5]. Nale¿y tak¿e wskazaæ, ¿e obowi¹zek
ten reguluje nie tylko kodeks pracy, ale i inne
akty prawne, co wskazuje na nieprecyzyjnoļæ
i niekonsekwencjê ustawodawcy, a tak¿e prowadzi do problemów w praktyce.

P³aszczyzny wspó³pracy
Zatrudnienie pracowników w tym samym
miejscu i czasie przez ró¿nych pracodawców
wi¹¿e siê z wiêkszym ryzykiem zagro¿enia dla
zdrowia, czy nawet ¿ycia pracowników, a tak¿e
wp³ywa na pogorszenie stanu bezpieczeñstwa
i higieny pracy w miejscu pracy. Dlatego te¿
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wszyscy pracodawcy realizuj¹cy zadania
we wspólnym miejscu pracy powinni ze sob¹
wspó³pracowaæ. Obowi¹zek ten ma podstawy
w prawie miêdzynarodowym, a mianowicie
w art. 17 Konwencji Nr 155 MOP dotycz¹cej
bezpieczeñstwa, zdrowia pracowników i ļrodowiska pracy z dnia 3 czerwca 1981 r. oraz
art. 6 ust. 4 dyrektywy Rady WE 89/391/EWG
z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia
ļrodków w celu poprawy bezpieczeñstwa
i zdrowia pracowników w miejscu pracy.
W krajowym porz¹dku prawnym obowi¹zek
ten wynika z art. 208 § 1 kp [6].
Z obowi¹zkiem wspó³pracy pracodawców
(art. 208 § 1 pkt 1 kp), opisanym przez ustawodawcê w sposób bardzo ogólny, ³¹czy siê
obowi¹zek ustalenia zasad wspó³dzia³ania,
które uwzglêdniaj¹ sposoby postêpowania
w przypadku wyst¹pienia zagro¿eñ dla zdrowia lub ¿ycia pracowników (art. 208 § 1 pkt 3
kp). Pracodawcy maj¹ tak¿e obowi¹zek informowaæ siebie nawzajem oraz pracowników
lub ich przedstawicieli o dzia³aniach w zakresie
zapobiegania zagro¿eniom zawodowym,
wystêpuj¹cym podczas wykonywanych przez
nich prac (art. 208 § 1 pkt 4 kp).
Pracodawca, na którego terenie wykonuj¹
pracê pracownicy zatrudnieni przez ró¿nych
pracodawców, jest obowi¹zany dostarczaæ
tym pracodawcom informacje o zagro¿eniach,
a tak¿e dzia³aniach ochronnych i zapobiegawczych podjêtych w celu wyeliminowania
lub ograniczenia zagro¿eñ dla zdrowia i ¿ycia
wystêpuj¹cych w zak³adzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postêpowania
w przypadkach awarii i innych sytuacji zagra¿aj¹cych zdrowiu i ¿yciu pracowników. Ponadto
pracodawca jest zobowi¹zany do przekazania
informacji o pracownikach wyznaczonych
do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania dzia³añ w zakresie zwalczania po¿arów
i ewakuacji pracowników (art. 207 1 kp).
Obowi¹zek ten wynika z art. 208 § 3 kp, który
zosta³ dodany 18 stycznia 2009 r. (na mocy art. 1
pkt 7b ustawy z 21 listopada 2008 r. o zmianie
ustawy kodeks pracy, DzU nr 223, poz. 1460),
na skutek zarzutów formalnych przedstawionych Polsce przez Komisjê Europejsk¹,
odnosz¹cych siê do niew³aļciwego wdro¿enia
postanowieñ dyrektywy Rady WE 89/391/
EWG. Polska nie implementowa³a postanowieñ
art. 10 ust. 1 i 2 dyrektywy w zakresie dotycz¹cym obowi¹zku informowania pracowników
innych pracodawców o zagro¿eniach dla
ich bezpieczeñstwa i zdrowia oraz o przedsiêwziêciach ochronnych podejmowanych w celu
zapobie¿enia ich skutkom [7].
W ramach wspó³pracy pracodawcy powinni
równie¿ wskazaæ, który z nich bêdzie odpowiada³ np. za pomieszczenia higieniczno-sanitarne, stan dróg, dojļæ i przejļæ do stanowisk
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Rys. 1. Przyk³adowy schemat wspó³pracy pracodawców
Fig. 1. Cooperation scheme of employers

pracy, a tak¿e za badania i pomiary czynników
szkodliwych [8].
Obok wymogu wspó³pracy wszystkich pracodawców, ustawodawca nak³ada obowi¹zek
wy³onienia koordynatora (rys.), który sprawowaæ ma nadzór nad wszystkimi pracownikami
bez wzglêdu na to, u jakiego pracodawcy
s¹ zatrudnieni (art. 208 § 1 pkt 2 kp). Praca
wykonywana zbiorowo wymaga jednolitego
ukierunkowania zadañ zapewniaj¹cych dobr¹
organizacjê pracy. Równie¿ w zakresie bhp
zapewnienie jednolitego nadzoru ma byæ
gwarantem pe³nego respektowania przepisów
i zasad bhp.
Maj¹c na uwadze regulacjê z art. 208 kp,
nale¿a³oby wskazaæ dwa przypadki wspó³pracy
pracodawców.
Pierwszym jest sytuacja, gdy wspólne miejsce pracy nie jest w³asnoļci¹ pracodawców organizuj¹cych pracê pracowników. Modelowym
przyk³adem jest inwestycja budowlana, gdzie
kluczow¹ rolê pe³ni inwestor, z uwagi na finansowanie procesu budowlanego, ale tak¿e
ze wzglêdu na koniecznoļæ spe³nienia szeregu
wymagañ wynikaj¹cych z przepisów ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. prawa budowlanego [9].
Zgodnie z art. 18 do obowi¹zków inwestora
nale¿y zorganizowanie procesu budowy,
z uwzglêdnieniem zawartych w przepisach
zasad bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia,
a w szczególnoļci opracowania planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia, a tak¿e ustanowienia kierownika budowy. Za sporz¹dzenie

planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia odpowiedzialny jest kierownik budowy. Ponadto
koordynuje on realizacjê zadañ zapobiegaj¹cych zagro¿eniom bezpieczeñstwa i ochrony
zdrowia przy opracowywaniu technicznych
lub organizacyjnych za³o¿eñ planowanych
robót budowlanych b¹dŚ ich poszczególnych
etapów, które maj¹ byæ prowadzone jednoczeļnie albo kolejno, jak równie¿ przy planowaniu
czasu wymaganego do zakoñczenia robót
budowlanych lub ich poszczególnych etapów.
W zakresie bhp kierownik budowy koordynuje dzia³ania zapewniaj¹ce przestrzeganie
podczas wykonywania robót budowlanych
zasad bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia
zawartych w przepisach oraz w planie bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia. Warto równie¿
wskazaæ na rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych [10]. Zgodnie z nim uczestnicy procesu budowlanego s¹ zobligowani
do wspó³dzia³ania ze sob¹ w zakresie bhp
w procesie przygotowania i realizacji budowy,
a stosowanie niezbêdnych ļrodków ochrony
indywidualnej obowi¹zuje wszystkie osoby
przebywaj¹ce na terenie budowy. Teren
prowadzenia robót powinien byæ wydzielony
i oznakowany, a w miejscach szczególnie
niebezpiecznych maj¹ byæ umieszczone znaki
informuj¹ce o rodzaju zagro¿enia oraz zastosowane ļrodki zabezpieczaj¹ce przed skutkami
zagro¿eñ, jak np. bariery ochronne, siatki itp.
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Bezpoļredni nadzór nad bezpieczeñstwem
i higien¹ pracy na stanowiskach pracy powinni
sprawowaæ odpowiednio: kierownik robót
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowi¹zków. Ponadto, je¿eli jednoczeļnie
w tym samym miejscu wykonuj¹ pracê osoby
zatrudnione przez ró¿nych pracodawców (wykonawca, podwykonawcy itp.), pracodawcy ci
maj¹ obowi¹zek informowania siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli
o dzia³aniach w zakresie zapobiegania zagro¿eniom zawodowym wystêpuj¹cym podczas
wykonywanych przez nich prac.
Drugim przypadkiem w ramach wspó³dzia³ania pracodawców jest sytuacja, gdy
na terenie jednego pracodawcy wykonuj¹
prace pracownicy jednego b¹dŚ wiêkszej liczby
pracodawców. Przyk³adem mo¿e byæ market
budowlany, na terenie którego pracuj¹ ró¿ne
s³u¿by porz¹dkowo-sanitarne czy ochroniarskie. Taka sytuacja wspó³dzia³ania pracodawców znacz¹co ró¿ni siê od placu budowy.
Pracodawcy zewnêtrzni, w ramach pracy
na terenie marketu budowlanego, najczêļciej
korzystaj¹ z przystosowanych na ich potrzeby pomieszczeñ – inaczej ni¿ na terenie
budowy nie musz¹ samodzielnie zapewniaæ
warunków sanitarno-higienicznych dla swoich
pracowników. Obowi¹zki poszczególnych
pracodawców wynikaj¹ przede wszystkim
z kodeksu pracy, natomiast w pierwszym
przyk³adzie zastosowanie ma równie¿ ustawa
prawo budowlane. Pomimo bardziej lub mniej
rozbudowanej ochrony prawnej najwa¿niejszy
jest „zdrowy rozs¹dek” osób, które nadzoruj¹
pracê w miejscu, gdzie zatrudnieni s¹ pracownicy wiêcej ni¿ jednego pracodawcy.
Obowi¹zki wynikaj¹ce z kodeksu pracy
dotycz¹ tak¿e cz³onków rolniczych spó³dzielni produkcyjnych i wspó³pracuj¹cych z nimi
cz³onków ich rodzin oraz cz³onków spó³dzielni
kó³ek rolniczych (art. 3042 kp), a tak¿e osób
fizycznych prowadz¹cych na w³asny rachunek
dzia³alnoļæ gospodarcz¹ (art. 3043 kp). Obowi¹zki te maj¹ na celu stworzenie spójnego
systemu organizacyjnego, który przeciwdzia³a³by naruszeniom przepisów i zasad bhp
na styku dzia³alnoļci dwóch czy wiêkszej liczby
pracodawców [11].

Wyznaczenie koordynatora
Pracodawcy zgodnie z art. 208 § 1 pkt 2 kp
s¹ zobowi¹zani do wyznaczenia koordynatora
sprawuj¹cego nadzór nad bezpieczeñstwem
pracy wszystkich pracowników zatrudnionych
w tym samym miejscu. Jest to jedyny przepis
w kodeksie pracy, w którym jest mowa o koordynatorze.
Ustawodawca nieprecyzyjnie uregulowa³
wyznaczenie koordynatora. W kodeksie pracy
nie znajdziemy procedury czy te¿ formy jego
wyboru, ani zakresu jego uprawnieñ. Ponad-
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to ustawodawca nie uregulowa³ tak¿e, kto
mo¿e byæ koordynatorem. Niemniej jednak
niektóre ustawy, czy te¿ rozporz¹dzenia, wydane na podstawie kodeksu pracy, dookreļlaj¹,
w jakich przypadkach powinien byæ powo³any
koordynator ds. bhp, a tak¿e, jakie s¹ jego
uprawnienia.
W rozporz¹dzeniu Ministra Ļrodowiska
z 2006 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
niektórych prac z zakresu gospodarki leļnej
[12] w § 6 znajdziemy zakres obowi¹zków
koordynatora, które obejmuj¹ w szczególnoļci:
1) niedopuszczenie do stosowania sposobów wykonywania prac bezpoļrednio
zagra¿aj¹cych zdrowiu lub ¿yciu pracuj¹cych
pracowników,
2) niezw³oczne wstrzymanie prac w razie
stwierdzenia bezpoļredniego zagro¿enia dla
¿ycia lub zdrowia pracowników i podjêcie
dzia³añ w celu usuniêcia tego zagro¿enia,
3) odsuniêcie od pracy pracownika nieprzestrzegaj¹cego przepisów i zasad bhp.
Ta lista obowi¹zków jest przyk³adowym
wyliczeniem, na co wskazuje zwrot „w szczególnoļci”. Wskazane obowi¹zki dotycz¹ prac
wykonywanych w ramach zagospodarowania
lasu, pozyskiwania drewna, transportu drewna
oraz eksploatacji urz¹dzeñ technicznych. Niemniej jednak rozporz¹dzenie w § 6 wskazuje,
¿e przyk³adowa lista obowi¹zków dotyczy
koordynatora, o którym mowa w art. 208
§ 1 pkt 2 kp.
Kolejnym aktem prawnym, w którym jest
mowa o koordynatorze jest rozporz¹dzenie
Ministra Gospodarki z 2009 r. w sprawie bhp
przy budowie i eksploatacji sieci gazowych
oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu
ziemnego [13]. W § 25.1 znajdziemy przepis,
¿e w przypadku równoczesnego wykonywania
wzajemnie powi¹zanych prac gazoniebezpiecznych lub prac niebezpiecznych przez
ró¿ne zespo³y wykonawcze operator sieci
gazowej powo³uje koordynatora prac, a tak¿e
okreļla szczegó³owy zakres jego obowi¹zków
i sposób ich realizacji. Ustawodawca w tym paragrafie z jednej strony dokonuje powtórzenia
regulacji zawartej w art. 208 kp, natomiast
z drugiej wyraŚnie wskazuje, ¿e koordynatora
ma powo³aæ operator sieci gazowej. W rozporz¹dzeniu jest wskazany koordynator prac, niemniej stosuj¹c analogiê mo¿na wnioskowaæ, i¿
jest to koordynator w znaczeniu kodeksu pracy.
W rozporz¹dzeniu, w § 25.2 znajdziemy
tak¿e przyk³adow¹ listê obowi¹zków koordynatora, do których zaliczymy:
1) zapewnienie realizacji prac zgodnie z instrukcj¹ ich wykonywania,
2) zapewnienie wspó³pracy osób nadzoruj¹cych ró¿ne zespo³y pracowników,
3) ustalenie sposobu ³¹cznoļci i sposobu
alarmowania,

4) ustalenie harmonogramu prac uwzglêdniaj¹cego zadania wszystkich zespo³ów
wykonawczych.
Trzecim aktem prawnym, w którym jest
mowa o koordynatorze i która najszerzej okreļla tê funkcjê, jest ustawa prawo budowlane.
W art. 22 ustawodawca wskazuje, ¿e do podstawowych obowi¹zków kierownika budowy
w zakresie bhp nale¿y:
1) koordynowanie realizacji zadañ zapobiegaj¹cych zagro¿eniom bezpieczeñstwa
i ochrony zdrowia:
a. przy opracowywaniu technicznych lub
organizacyjnych za³o¿eñ planowanych robót
budowlanych lub ich poszczególnych etapów,
które maj¹ byæ prowadzone jednoczeļnie lub
kolejno
b. przy planowaniu czasu wymaganego
do zakoñczenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów
2) koordynowanie dzia³añ zapewniaj¹cych
przestrzeganie podczas wykonywania robót
budowlanych zasad bezpieczeñstwa i ochrony
zdrowia zawartych w odrêbnych przepisach
dotycz¹cych bhp.
Ponadto obowi¹zkiem kierownika budowy jest podejmowanie niezbêdnych dzia³añ
uniemo¿liwiaj¹cych wstêp na budowê osobom
nieupowa¿nionym, a tak¿e wstrzymanie robót
budowlanych w przypadku stwierdzenia mo¿liwoļci powstania zagro¿eñ.
Warto tak¿e wskazaæ jeszcze jeden obowi¹zek na³o¿ony na kierownika budowy, który
dotyczy sporz¹dzenia planu bezpieczeñstwa
i ochrony zdrowia. Plan taki nale¿y sporz¹dziæ,
je¿eli roboty trwaj¹ d³u¿ej ni¿ 30 dni roboczych
i przy ich wykonywaniu bêdzie zatrudnionych
co najmniej 20 pracowników lub ich pracoch³onnoļæ przekracza 500 osobodni, b¹dŚ
te¿ w trakcie budowy wykonywany bêdzie
przynajmniej jeden z rodzajów robót wymienionych w art. 21a ust. 2 prawa budowlanego.
Kodeks pracy nie okreļla wprost zadañ
koordynatora. Analizuj¹c wymienione akty
prawne nale¿a³oby wskazaæ, i¿ do podstawowych zadañ koordynatora powinna nale¿eæ
przede wszystkim wspó³praca w zakresie bhp
ze wszystkimi pracodawcami. Koordynator
powinien równie¿ wspó³pracowaæ ze s³u¿bami
bhp poszczególnych pracodawców.
Koordynator powinien mieæ prawo wydania
poleceñ, których celem jest poprawa warunków pracy oraz przestrzegania przepisów
i zasad bhp, a tak¿e wystêpowaæ do poszczególnych pracodawców z zaleceniem usuniêcia
stwierdzonych zagro¿eñ wypadków i uchybieñ
w zakresie bhp. Do zadañ koordynatora
nie nale¿y kierowanie pracownikami, a tak¿e
organizowanie im pracy.
Wyznaczenie koordynatora nie mo¿e doprowadziæ do takiej sytuacji, ¿e pracodawcy
udziel¹ mu pe³nego pe³nomocnictwa do dzia³añ w zakresie bhp i tym samym zwolni¹ siê
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z odpowiedzialnoļci za stan warunków pracy
w³asnych pracowników. Zgodnie z art. 208 §
2 kp wyznaczenie koordynatora sprawuj¹cego
nadzór nad bezpieczeñstwem i higien¹ pracy
nie zwalnia poszczególnych pracodawców
z obowi¹zku zapewnienia bezpieczeñstwa
pracy zatrudnionym przez nich osobom.
W przypadku kontroli przez organy nadzoru
nad warunkami pracy odpowiednie ļrodki
prawne bêd¹ kierowane do poszczególnych
pracodawców. Nale¿y tak¿e wskazaæ, ¿e zgodnie z art. 207 kp to pracodawca odpowiada
za stan bhp w miejscu pracy.
Wyznaczenie koordynatora powinno byæ
oparte na podstawie porozumienia pracodawców. Porozumienie to powinno mieæ formê
pisemn¹, a tak¿e okreļlaæ prawa i obowi¹zki
koordynatora.
Koordynator swoje obowi¹zki mo¿e wykonywaæ na podstawie umowy o pracê, a tak¿e
na podstawie zlecenia b¹dŚ umowy o dzie³o.
Najlepsz¹ sytuacj¹ dla bezpieczeñstwa pracowników by³oby powierzenie obowi¹zków
koordynatora pracownikowi tego pracodawcy,
na terenie którego pracê wykonuj¹ pracownicy
zatrudnieni przez innych pracodawców. Pracownik bêd¹cy koordynatorem zna teren oraz
zagro¿enia zwi¹zane z prac¹ i co najwa¿niejsze,
mo¿e na bie¿¹co obserwowaæ wykonywan¹
pracê. Koordynator wyznaczony na podstawie zlecenia nie zawsze wykonuje swoje
obowi¹zki w takim wymiarze, który pozwoli³by
na dopilnowanie ca³oļci spraw zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem wszystkich pracowników.

Odpowiedzialnoļæ pracodawców
a odpowiedzialnoļæ koordynatora bhp
Obowi¹zek wspó³pracy pracodawców
wynikaj¹cy z art. 208 kp dotyczy wszystkich
pracodawców dzia³aj¹cych na danym terenie
i jest to odpowiedzialnoļæ zarazem wspólna,
jak i indywidualna.
Ustawodawca nie okreļli³ wprost, jaka grozi
sankcja za niezrealizowanie tego obowi¹zku,
jednak¿e maj¹c na uwadze to, ¿e art. 208 kp
mieļci siê w dziale dziesi¹tym kodeksu pracy
zatytu³owanym „Bezpieczeñstwo i higiena
pracy” w rozdziale „Podstawowe obowi¹zki
pracodawcy”, nale¿a³oby wskazaæ, ¿e niewykonanie tego obowi¹zku przez któregokolwiek
z pracodawców oznacza odpowiedzialnoļæ
wykroczeniow¹ na podstawie art. 283 § 1 kp,
zgodnie z którym podmioty odpowiedzialne
za stan bhp lub kieruj¹ce pracownikami, jeļli
nie przestrzegaj¹ przepisów lub zasad bhp,
podlegaj¹ karze grzywny od 1 000 do 30 000 z³
[14]. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e zgodnie z art.
220 kodeksu karnego [15] kto, bêd¹c odpowiedzialny za bezpieczeñstwo i higienê pracy,
nie dope³nia wynikaj¹cego st¹d obowi¹zku
i przez to nara¿a pracownika na bezpoļrednie
niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia albo ciê¿kiego

uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolnoļci do lat 3. Natomiast je¿eli
sprawca dzia³a nieumyļlnie, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoļci albo pozbawienia
wolnoļci do roku. Odpowiedzialnoļci karnej
nie bêdzie podlega³ sprawca, który dobrowolnie uchyli³ gro¿¹ce niebezpieczeñstwo.
Za przestrzeganie przepisów bhp na terenie
budowy, obok poszczególnych pracodawców,
odpowiada tak¿e kierownik budowy. Uchybienie tym obowi¹zkom mo¿e powodowaæ
odpowiedzialnoļæ zawodow¹ na podstawie
art. 95 pkt 1, 3 i 4 PrBud, odpowiedzialnoļæ
dyscyplinarn¹, a nawet odpowiedzialnoļæ
za wykroczenie z art. 93 pkt 4 PrBud. Warto
wskazaæ tak¿e, ¿e kierownik budowy nie mo¿e
uchyliæ siê od tych obowi¹zków, wskazuj¹c,
¿e odpowiedzialnym za ewentualne uchybienia w tym zakresie jest inwestor (wyrok NSA
z 8.07.1998 r., IV SA 1429/96). Obok odpowiedzialnoļci na podstawie PrBud, kierownik
budowy jako osoba odpowiedzialna za bhp,
poniesie odpowiedzialnoļæ wykroczeniow¹
na podstawie art. 283 kp, a tak¿e odpowiedzialnoļæ karn¹ na podstawie art. 220 kk.
Pracodawca i zak³ad, na którego terenie
pracodawca wykonywa³ czynnoļci zlecone
umow¹, mog¹ ponieļæ odpowiedzialnoļæ
na podstawie art. 435 kc [16] za szkodê wyrz¹dzon¹ pracownikowi poszkodowanemu
w wypadku przy pracy. Odpowiedzialnoļæ
cywilna jest niezale¿na od odpowiedzialnoļci
prowadz¹cego przedsiêbiorstwo i wi¹¿e siê
z sam¹, stwarzaj¹c¹ zagro¿enie, dzia³alnoļci¹
przedsiêbiorstwa. Pracodawcy, którzy dzia³aj¹
w jednym miejscu, mog¹ tak¿e ponieļæ odpowiedzialnoļæ solidarn¹ na podstawie art. 441
kodeksu cywilnego. Odpowiedzialnoļæ ta powstaje ex lege w chwili wyrz¹dzenia szkody
i nie mo¿e byæ uchylona moc¹ woli stron.
Odpowiedzialnoļæ koordynatora sprawuj¹cego nadzór nad bezpieczeñstwem
i higien¹ pracy bêdzie siê sprowadza³a przede
wszystkim do odpowiedzialnoļci porz¹dkowej
na podstawie kodeksu pracy. Odpowiada
przed pracodawc¹ za niedope³nienie swoich
obowi¹zków.
Pracodawca na podstawie art. 108 kp mo¿e
zastosowaæ karê upomnienia, nagany b¹dŚ
te¿ karê pieniê¿n¹. Znacznie powa¿niejsz¹
konsekwencj¹ niewykonywania obowi¹zków
przez koordynatora mo¿e byæ rozwi¹zanie
umowy o pracê za wypowiedzeniem b¹dŚ bez
wypowiedzenia.
Koordynator w rozumieniu kodeksu pracy
nie jest pracodawc¹, czy te¿ osob¹ kieruj¹c¹
pracownikami, co uniemo¿liwia przypisania
odpowiedzialnoļci karnej, czy te¿ wykroczeniowej. Ustawodawca w sposób wyraŚny
wskazuje w art. 207 kp, ¿e to pracodawca ponosi odpowiedzialnoļæ za stan bhp w zak³adzie
pracy. Natomiast w art. 208 § 2 kp czytamy,
¿e wyznaczenie koordynatora nie zwalnia

poszczególnych pracodawców z obowi¹zku
zapewnienia bezpieczeñstwa i higieny pracy
zatrudnionym przez nich pracownikom.

Podsumowanie
Wykonywanie, w tym samym miejscu i czasie, pracy przez pracowników zatrudnionych
przez ró¿nych pracodawców wi¹¿e siê, jak
to zosta³o wskazane, z pewnymi obowi¹zkami
na³o¿onymi przez ustawodawcê. Wspó³praca
pracodawców w zakresie bhp z ca³¹ pewnoļci¹ pozytywnie wp³ywa na bezpieczeñstwo
poszczególnych pracowników. Dope³nieniem
tego obowi¹zku jest wyznaczenie koordynatora sprawuj¹cego nadzór nad bezpieczeñstwem
i higien¹ pracy, który wspó³pracuj¹c z poszczególnymi pracodawcami ma mo¿liwoļæ
korygowania na bie¿¹co nieprawid³owoļci
zwi¹zanych z bezpieczeñstwem pracowników.
Mo¿e równie¿ proponowaæ wprowadzenie
rozwi¹zañ natury organizacyjnej, które wp³yn¹
na poprawê pracy w jednym miejscu.
Ustawodawca w art. 208 kp z jednej strony
nak³ada na pracodawców obowi¹zki, a z drugiej strony nieprecyzyjnie wskazuje ich zakres.
Najwiêcej kontrowersji budzi kwestia wyznaczenia koordynatora, a tak¿e formy wspó³pracy pracodawców. Jako postulat de lege ferenda
w zakresie nowelizacji kp, nale¿a³oby wskazaæ
doprecyzowanie tych dwóch kwestii.
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