ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY

SPIE, z pasja pomagamy osiagac� sukces
‘
‘

Zasady
bezpiecze stwa
i higieny pracy
ednym z naszych kluczowych obowiazków w SPIE jest zapewnienie be‘
zpieczen�
stwa naszym pracownikom
oraz wszystkim innym podmiotom pozostajacym pod wpływem naszych działan� .
‘
Kładziemy
w szczególnoś ci nacisk na główne
zagroz�enia (z� ródła energii, praca na wysokoś ci, zagroz�enia drogowe) oraz Kodeks Bezpieczen� stwa SPIE stosowany w całej grupie, który
okreś la powszechne zasady zarzadzania ryzy‘ pracy. Pokiem i zapobiegania wypadkom przy
winniś my rygorystycznie przestrzegać kaz�dej
z tych zasad, aby nasze bezpieczen� stwo pracy
stale wzrastało.

J

Gauthier Louette
Prezes I Dyrektor Generalny
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Prace przy instalacjach elektrycznych oraz
innych nos�nikach energii
PRACUJEMY ZAWSZE PRZY WYŁĄCZONYCH
INSTALACJACH

Prace na wysokos�ci i przemieszczanie ładunków
OCENIAMY I ELIMINUJEMY RYZYKO UPADKU

Prowadzenie pojazdów
ROZPOZNAJEMY DOBRE WARUNKI JAZDY I ZAPEWNIAMY
WŁAŚCIWE ZACHOWANIE PODCZAS JAZDY

Przygotowanie pracy
PLANOWANIE PRACY ZAWSZE ODBYWA SIĘ Z
UWZGLĘDNIENIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Realizacja prac
KIERUJEMY DAJĄC PRZYKŁAD ORAZ KONTROLUJEMY
ZAGROŻENIA NA KAŻDYM ETAPIE PRACY
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Elektrycznych

Prace przy instalacjach elektrycznych
oraz innych
nos�nikach energii
PRACUJEMY ZAWSZE
PRZY WYŁĄCZONYCH
INSTALACJACH
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Prace przy instalacjach elektrycznych oraz
innych nos�nikach energii
PRACUJEMY ZAWSZE PRZY WYŁĄCZONYCH
INSTALACJACH

Wymagania
1 Włas
�ciwe zas�wiadczenia kwalifikacyjne niezbedne do

wykonywania okres�lonych prac.

‘

2 O ile konieczne, prace wykonywane sa przy uz�yciu

‘
sprzetu ochronnego, odpowiedniego dla okres�lonych
‘
prac oraz s�rodków ochrony indywidualnej.

3 Urzadzenia energetyczne (elektrycznos
�c�, para,

‘
goraca woda i inne media) sa w sposób bezpieczny
‘
‘
izolowane lub wyłaczane i zabezpieczane przed
‘
ponownym właczeniem. Zasady tej nalez�y przestrzegać
‘
systematycznie i konsekwentnie. Kaz�dorazowo przed
przystapieniem do prac oraz ich wznowieniem nalez�y
‘
sprawdzić s�rodki zabezpieczajace.
‘
4 Przed przystapieniem do prac obowiazkowo nalez�y
‘
‘
sprawdzić brak napiecia.
‘
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1. Posiadam wymagane uprawnienia i dos�wiadczenie
do wykonywania lub nadzoru prac.
2. Podjete zostały techniczne i zbiorowe s�rodki
‘
ochronne,
stosuje sie s�rodki ochrony indywidualnej.
Zasada ta obowiazuje‘ szczególnie w przypadku
‘ w poblizu instalacji z wysokim
prac wykonywanych
�
poziomem energii (np. rury z goraca para). Niezbedne
‘ czas
‘ trwania
‘
s�rodki ochronne stosuje sie przez ‘cały
‘
prac.
3. Dokonuje oceny mojego s�rodowiska pracy: czytam/
‘
uwzgledniam
schematy i plany, identyfikacje
‘
‘
instalacje oraz ródła energii, urzadzenia sterowane
‘
automatycznie.
4. W przypadku wykonania przez osoby trzecie odłaczen�
‘
oraz zabezpieczen� przed ponownym załaczeniem:
‘
• sprawdzam skutecznos
�c� wykonanego odłaczenia przed
‘
ponownym załaczeniem,
‘
• zabezpieczam sie przed ponownym załaczeniem przez
‘
osoby trzecie stosuja
c sprzet ochronny. ‘
‘
‘

5. Regularnie i kaz�dorazowo przed rozpoczeciem prac
sprawdzam brak napiecia we wszystkich ‘urzadzeniach
‘
‘
i na wszystkich biegunach.
6. W stosownych i uzasadnionych przypadkach lub w
razie koniecznos�ci nastepuje uziemienie instalacji.
‘ zkowe w przypadku
Działanie takie jest obowia
‘ napieciu lub liniach
prac przy s�rednim i wysokim
‘
napowietrznych.
7. Niedozwolone jest prowadzenie prac pod napieciem
‘
oprócz prac w wyjatkowych sytuacjach, na których
‘
wykonanie wydana została pisemna zgoda
kierownictwa. Prace pod napieciem prowadzone
‘
sa zgodnie z instrukcja eksploatacji,
na podstawie
‘
‘
polecenia pisemnego i przez przynajmniej dwie osoby
w celu zapewnienia asekuracji.
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Elektrycznych

Działania operacyjne

Prace na wysokos�ci i przemieszczanie ładunków

Prace na wysokos�ci
i przemieszczanie
ładunków
OCENIAMY I
ELIMINUJEMY RYZYKO
UPADKU
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Prace na wysokos�ci i
przemieszczanie ładunków
OCENIAMY I ELIMINUJEMY
RYZYKO UPADKU

Wymagania
1 Niezbedne jest uzyskanie uprawnien� do
‘
obsługi urzadzen� transportu bliskiego.
‘
2 Nalez� y zapewnić dobór sprzetu

‘
odpowiednio do wykonywanych prac i
skontrolować go przed uz� yciem.

3 Prace przy uz� yciu urzadzen� transportu
‘
bliskiego nalez� y skoordynować z

klientem i/lub osobami trzecimi.

4 Nalez� y ocenić s
�rodowisko pracy oraz
usunać wszelkie wystepujace zagroz� enia

‘
dla osób trzecich.

‘
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‘

Działania operacyjne

• z� estosuje sie regularnie i zgodnie z przeznaczeniem pokrycia
rozkładajace‘ obciz� enia oraz elementy stabilizujace,
‘
‘
• z� e prace moga być wykonywane przy panujacych warunkach
‘
pogodowych, ‘
• z� e strefa robocza jest oznaczona w celu ochrony pracujacych
‘
pracowników i zabezpieczona przed dostepem osób trzecich.
‘
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Prace na wysokos�ci i przemieszczanie ładunków

1. Zostałem przeszkolony w zakresie wykonywania prac na
wysokos�ci. Posiadam dobry stan zdrowia potwierdzony
orzeczeniem lekarskim oraz predyspozycje do
wykonywania prac na wysokos�ci. Posiadam włas�ciwe
uprawnienia wymagane przy obsłudze urzadzen�
‘
transportu bliskiego.
2. Przed rozpoczeciem prac z wykorzystaniem dz� wigów lub
‘
z� urawi opracowuje
sie plan rozmieszczen� i uzgadnia go z
‘
klientem lub podwykonawca
.
‘
3. Wykorzystywane urzadzenia transportu bliskiego wzgl.
sprzet roboczy/ s�rodki‘ ochronne do prac na wysokos�ci sa
‘
odpowiednie
do charakteru wykonywanych prac; przed ‘
uz� yciem sprawdziłem sprzet / s�rodki ochronne, zostana
‘
‘
one uz� yte zgodnie z przeznaczeniem.
4. Zawsze preferuje zbiorowe/techniczne s�rodki ochronne.
‘ wysokos�ci prowadzone sa z
Wszelkie prace na
‘
zastosowaniem (przenos�nych/małych) rusztowan� ,
drabin z platformami lub podnos�ników. Wyjatek stanowia
‘
‘
krótkotrwałe prace, podczas których zezwala sie
‘
stosować drabiny.
5. Uz� ywam niezbednego sprzetu chroniacego mnie
‘
‘ z wysokos�ci
‘ oraz kasku
przed upadkiem
ochronnego z
włas�ciwym paskiem podbródkowym.
6. Sprawdzam s�rodowisko robocze i upewniam sie, z� e jest
ono wolne od zagroz� en� w konteks�cie bezpieczen�‘ stwa
technicznego:

ROZPOZNAJEMY
DOBRE WARUNKI
JAZDY I ZAPEWNIAMY
WŁAŚCIWE
ZACHOWANIE
PODCZAS JAZDY
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Prowadzenie
pojazdów

Prowadzenie
pojazdów

Prowadzenie pojazdów
ROZPOZNAJEMY DOBRE WARUNKI
JAZDY I ZAPEWNIAMY WŁAŚCIWE
ZACHOWANIE PODCZAS JAZDY

Wymagania
1 Przestrzeganie krajowych przepisów

ruchu drogowego.
2 Planowanie czasu podróz� y przy

uwzglednieniu warunków ruchu oraz
‘
uwarunkowan� pogodowych.

3 Zakaz jazdy pod wpływem alkoholu i

narkotyków.
4 Zabezpieczenie ładunku, przestrzeganie

zasad dopuszczalnej ładownos�ci.
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Działania operacyjne

5. Przed planowanz� podróz� a oceniam czas podróz� y
‘ jazdy, uwzgledniajac
szacujac przewidywany czas
‘
‘
‘
na mojej trasie warunki natez� enia ruchu oraz
‘
warunki pogodowe.
6. Przestrzegam maksymalnej dopuszczalnej
ładownos�ci mojego pojazdu i nie przekraczam jej.
7. Zabezpieczam odpowiednio w pojez� dzie cały mój
sprzet roboczy oraz wszystkie materiały. Transport
‘
materiałów
niebezpiecznych (ADR) wymaga
specjalnych s�rodków bezpieczen� stwa.
8. Mój pojazd jest wizerunkiem mojej firny. Utrzymuje
go w czystos�ci oraz dobrym stanie technicznym. ‘
9. Respektuje innych uz� ytkowników dróg oraz
pieszych. ‘
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Prowadzenie
pojazdów

1. Posiadam prawo jazdy odpowiednie dla kategorii
pojazdu, który prowadze.
‘
2. Ograniczam z� ródła rozproszen� : korzystanie z
telefonu, obsługe systemu nawigacji lub radia.
‘
3. Upewniam sie, z� e jestem w dobrej kondycji
‘
psychicznej pozwalaj
acej na prowadzenie pojazdu.
Unikam przemeczenia‘ i nie prowadze pojazdu, gdy
‘
‘
jestem przemeczony.
‘
4. Nie przekraczam maksymalnie dozwolonej
predkos�ci i przestrzegam przepisów ruchu
‘
drogowego.

Przygotowanie
pracy
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Przygotowanie pracy

PLANOWANIE PRACY
ZAWSZE ODBYWA SIĘ
Z UWZGLĘDNIENIEM
ZASAD
BEZPIECZEŃSTWA I
HIGIENY

Przygotowanie pracy
PLANOWANIE PRACY ZAWSZE
ODBYWA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM
ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Wymagania
1 Identyfikacja ryzyka oraz wdraz�anie
procesów powiazanych w celu wprowadzenia
‘
s�rodków ochronnych sa obowiazkowe przy
‘
‘

kaz�dej planowanej czynnos�ci.

2 W przypadku koniecznos
�ci, przed

dopuszczeniem do prac nalez�y uzyskać
zezwolenia na ich wykonanie.
3 Zapewnienie, z�e nadzór, odpowiedzialnos
�ci

oraz instrukcje robocze zostały jasno
okres�lone.
4 Przed rozpoczeciem pracy nalez�y ja
‘
‘
przygotować i zapewnić wszystkie niezbedne

zasoby, w tym niezbedny sprzet i s�rodki
‘
‘
ochronne oraz kompetencje personelu.
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‘

Działania operacyjne
Jako odpowiedzialny za stanowisko pracy
(przełoz’ony) w fazie przygotowania pracy

‘
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Przygotowanie pracy

1. Przeprowadze ocene zagroz�en� i zaprojektuje
‘
odpowiednie s�‘ rodki ‘prewencyjne.
2. Wraz z klientem skoordynuje wszystkie
‘
wymagania dotyczace bezpieczen�
stwa (jak
‘
procedura dokumentów zezwolen� , odłaczenie,
‘
zabezpieczenie przed ponownym załaczeniem)
‘
‘
i przekaz�e uzgodnienia mojemu zespołowi
‘
roboczemu.
3. Zwróce uwage, aby dostepne były wszystkie
‘
‘ w zespole
kwalifikacje
i ‘kompetencje
konieczne do przeprowadzenia pracy zgodnie
z przepisami. Zorganizuje wszystkie prace i
‘
przydziele obowiazki nadzoru
przed pracami
‘
‘
o szczególnym ryzyku oraz pracami przy
instalacjach z potencjałem energetycznym,
prace zagroz�one upadnieciem lub prace na
‘
podnos�nych podestach roboczych.
4. Zadbam, aby udostepnione zostały konieczne i
odpowiednie s�rodki‘robocze, wyposaz�enie lub
s�rodki ochrony indywidualnej.
5. Przeszkole mój zespół w zakresie
bezpieczen�‘ stwa pracy podczas wykonywania
okres�lonych zadan� . Zapewnie, iz�s�rodki
‘
bezpieczen� stwa podane podczas
szkolenia
beda s�cis�le przestrzegane.
‘ ‘
6. Skoordynuja kwestie bezpieczen� stwa
‘ z podwykonawcami i w ten
technicznego
sposób zapewnie bezpieczne s�rodowisko pracy.

Realizacja prac
KIERUJEMY DAJĄC
PRZYKŁAD ORAZ
KONTROLUJEMY
ZAGROŻENIA NA
KAŻDYM ETAPIE PRACY
Realizacja prac

Implementation
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Realizacja prac
KIERUJEMY DAJĄC PRZYKŁAD
ORAZ KONTROLUJEMY
ZAGROŻENIA NA KAŻDYM ETAPIE
PRACY

Wymagania
1 Przed rozpoczeciem pracy wykonywana

‘
jest kaz�dorazowo ostatnia kontrola
bezpieczen� stwa.

2 Prace realizowane sa wyłacznie przy
‘
‘

uz�yciu niezbednych i odpowiednich
‘
s�rodków ochrony indywidualnej s�cis�le
przestrzegajac instrukcji oraz oznaczen� .

‘
3 W przypadku spostrzez�enia sytuacji/

zachowan� niebezpiecznych, kaz�dy
pracownik jest zobowiazany
‘
WSTRZYMAĆ prace i zgłosić sytuacje/
‘
zachowanie.
4 Bezpieczne zachowanie jest uznawane,

zachowanie sprzeczne z zasadami
bezpieczen� stwa karane.
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Działania operacyjne
1. Jako kierownik bede dawać przykład włas�ciwa
‘ ‘
postawa i wykonywaniem
inspekcji bezpieczen‘� stwa
‘
z informacja:
‘
• dla kierownictwa projektu przynajmniej raz w miesiacu,
‘
• dla dyrekcji za pos�rednictwem kierownictwa projektu
przynajmniej kwartalnie.

Realizacja prac
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Implementation

2. Jako kierownik bede uznawać pozytywne
‘ ‘ i karać wszelkie
bezpieczne zachowania
zachowanie sprzeczne z zasadami bezpieczen� stwa.
3. Jako przełoz�ony zaplanuje krótkie, comiesieczne
‘
odprawy, w których uczestniczy
ć bedzie cały‘
podlegajacy mi zespół techniczny. ‘
‘
4. Kaz�dy pracownik operacyjny przed rozpoczeciem
‘
pracy wykona ostatnia kontrole bezpieczen� stwa
‘
‘
(Last Minute Risk Assessment). Taki sposób
działania wprowadze dla kaz�dego stanowiska
‘
pracy, w kaz�dym obiekcie.
5. Kaz�da zmiana w obowiazujacej ocenie ryzyka i
‘ b‘edzie skutkowała
s�rodkach bezpieczen� stwa
‘ en� i zwiazanych z nia
dopasowaniem oceny zagroz�
‘
‘
procesów kontrolnych.
6. Kaz�dy pracownik, który zauwaz�y niebezpieczne
sytuacje/zachowania ma obowiazek WSTRZYMAĆ
‘
prace i zgłosić sytuacje/zachowanie.
‘
7. Bede przestrzegać niniejszych zasad bezpieczen�
‘ ‘ i higieny pracy SPIE.
stwa
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