DEKLARACJA BEZPIECZEŃSTWA
Nasi pracownicy są najważniejsi i to oni powodują, że bezpieczeństwo staje się zasadniczą wartością.
Naszym celem jest brak urazów i wypadków przy pracy. Podejście takie zakorzenione jest w naszej
kulturze pracy i opisane w zbiorze wartości i zasad. Wszyscy pracownicy, włączając podwykonawców,
są zobowiązani postępować zgodnie z tymi wartościami i zasadami.

WARTOŚCI

ZASADY

ODPOWIADAM ZA WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO

OPRACUJ OCENĘ ZAGROŻEŃ DOTYCZĄCYCH
KAŻDEGO PROJEKTU, JEDNOSTKI LUB LOKALIZACJI

PRZYPOMINAM INNYM O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY
REAGUJĘ NA ZACHOWANIA NIEBEZPIECZNE I JEŚLI
TO KONIECZNE, WSTRZYMUJĘ PRACĘ
SŁUCHAM UWAG INNYCH NA TEMAT MOJEGO
ZACHOWANIA W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA BEZ
WZGLĘDU NA STANOWISKO I RANGĘ
ZGŁASZAM WSZELKIE ZDARZENIA, W TYM
ZAGROŻENIA, ABY OSTRZEC INNYCH I GROMADZIĆ
DOŚWIADCZENIE

MOJA ROLA W PROGRAMIE NINA
JAKO PRACOWNIK
n	Zawsze

sprawdzam bezpieczeństwo własne, sprzętu oraz
otoczenia (YES)
n D
 owiaduję się na temat zagrożeń i sposobów ich 		
ograniczenia podczas wykonywania pracy oraz w 		
środowisku pracy
n Informuje przełożonego o niebezpiecznych sytuacjach
n Zawsze postępuje zgodnie z wartościami i zasadami

UZYSKAJ DOPUSZCZENIA DO PRACY W PRZYPADKU
PRAC O PODWYŻSZONYM RYZYKU
ANALIZUJ ZAGROŻENIA NA STANOWISKU PRACY
W PRZYPADKU NIETYPOWYCH, NIEBEZPIECZNYCH
CZYNNOŚCI
ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAGROŻENIAMI I SPOSOBAMI
PRZECIWDZIAŁANIA
PRZYGOTUJ SIĘ DO WYKONYWANIA PRAC I STOSUJ
ODPOWIEDNIE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

JAKO KIEROWNIK/PRZEŁOŻONY

n	Daję

przykład innym demonstrując bezpieczne zachowania
n T
 worzę atmosferę i warunki w organizacji, które zachęcają
pracowników do bezpiecznej pracy oraz do dbałości o
bezpieczeństwo
n D
 bam o zgodność z wartościami i zasadami w moim obszarze
odpowiedzialności

ZASADY NINA W PRAKTYCE
Przygotuj ocenę ryzyka dla każdego projektu, jednostki lub lokalizacji

Dowiaduj się na temat ryzyka i działań ograniczających zagrożenia

przełożonych
n O
 cena ryzyka jest poddawana okresowym przeglądom i w razie konieczności
uaktualniana
n Działania określone podczas oceny ryzyka muszą być realizowane

i sposobach ograniczania zagrożeń
n Przed rozpoczęciem pracy odbywa się spotkanie informacyjne:
- w przypadku analizy zagrożeń na stanowisku lub pozwolenia na wykonywanie pracy
- w wyniku oceny ryzyka
n A
 ktualne informacje wynikające z oceny ryzyka są przekazywane odpowiednim osobom na
placu budowy

n O
 dpowiedzialny kierownik/kapitan koordynuje ocenę ryzyka i musi zaangażować

Uzyskaj pozwolenie na wykonywanie prac w przypadku zadań o wysokim
poziomie ryzyka
n Zidentyfikowane zadania o podwyższonym stopniu ryzyka

- wchodzenie do ograniczonych przestrzeni
- praca przy układach pod napięciem (w tym oddzielanie/oznaczanie takich miejsc)
n Ocena ryzyka pozwala na wskazanie innych zadań o podwyższonym ryzyku
n Określone sposoby ograniczania ryzyka muszą być stosowane
n Odpowiedzialny przełożony wydaje pozwolenie na wykonywanie pracy

Przeprowadź analizę zagrożeń na danym stanowisku dla zadań
niestandardowych

n W
 przypadku prac niebezpiecznych i niestandardowych, przełożony powinien

przeprowadzić analizę zagrożeń
n Zidentyfikowane działania ograniczające zagrożenia muszą być realizowane

n K
 ażdy osoba w projekcie, na jednostce i w biurze jest informowany o odpowiednich ryzykach

Bądź przygotowany do wykonywania obowiązków i zakłada niezbędne środki
ochrony osobistej

n „ Przygotowany do wykonywania obowiązków” oznacza w stanie wolnym od wpływu alkoholu

i/lub narkotyków
n Środki ochrony osobistej na placu budowy:
- obuwie robocze i kask
- ubranie zapewniające widoczność
	- Kamizelka ratunkowa podczas wchodzeniu i schodzenia z pokładu lub w sytuacji, gdy 			
sprzęt pływający nie jest wyposażony w barierki
n Dodatkowe środki ochrony osobistej są odpowiednio dobrane do wykonywanej pracy
w oparciu o ocenę ryzyka, analizę zagrożeń na stanowisku pracy lub pozwolenie na
wykonywanie pracy
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