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Załącznik nr 3

Polityka Bezpieczeństwa Pracy ZEC Service Sp. z o.o. wraz z
Zasadami Kardynalnymi i BHP
Załącznik nr 3 a

Polityka bezpieczeństwa pracy ZEC Service Sp. z o.o.
Jako wykonawca usług i producent w zakresie inżynierii cieplnej, energetyki i mechaniki
stawiamy sobie za cel „ZERO WYPADKÓW", a nasze motto brzmi:
„JESTEM ŚWIADOMY, JESTEM ODPOWIEDZIALNY - JESTEM BEZPIECZNY".
Przestrzegamy najwyższych standardów pragnąc zagwarantować zdrowie i bezpieczeństwo
naszym: pracownikom, kontrahentom oraz członkom lokalnej społeczności.
Jesteśmy przekonani, że można zapobiec wszelkim wypadkom przy pracy, zdarzeniom
potencjalnie wypadkowym oraz chorobom zawodowym.
Spełniając wymagania prawne dążymy równocześnie do stałej poprawy stanu BHP poprzez
ciągłe monitorowanie i doskonalenie działań w sferze bezpieczeństwa pracy. Firma zapewnia
odpowiednie ku temu zasoby i środki oraz dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników.
Staramy się także budować w nich świadomość i zawsze uwzględniać ich rolę oraz
zaangażowanie w działalność na rzecz BHP. Wśród naszych pracowników promujemy
bezpieczne zachowania także w życiu codziennym.
Realizując nasz nadrzędny cel przestrzegamy niżej wymienionych zasad kardynalnych:
Zawsze stosuję wymagane i sprawne środki ochrony osobistej.

Nie pracuję pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
Używam tylko sprawnych i atestowanych narzędzi oraz sprzętu
Dbam o właściwe wygrodzenie określonego miejsca pracy
Utrzymuję porządek w miejscu pracy
Zgłaszam natychmiast wszystkie zaistniałe wypadki i zdarzenia
potencjalnie wypadkowe.
Przestrzeganie niniejszych zobowiązań oraz ogólnie obowiązujących przepisów BHP jest
obowiązkiem każdego pracownika.
Kierownicy każdej komórki organizacyjnej oraz wszyscy pracownicy nadzoru są
odpowiedzialni za edukację, szkolenie i motywowanie pracowników własnych oraz
podwykonawców, mające na celu zapewnienie zrozumienia oraz przestrzegania powyższych
zasad kardynalnych oraz obowiązujących w Spółce przepisów BHP.
Wszyscy pracownicy ZEC Service Sp. z o.o. są odpowiedzialni za przestrzeganie Polityki oraz
standardów i wytycznych związanych z BHP, w tym ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy
obowiązujących w Spółce.
Wrocław, dnia 29.11.2010 r.
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Ogólne Zasady Bezpiecznej Pracy w ZBC Service Sp. z o.o.
(obowiązujące pracowników firmy i podwykonawców, przewoźników i dostawców materiałów,
na terenie ZEC Service i w obrębie prac prowadzonych poza terenem
firmy)
Zasady ogólne:
1. ZEC Service Sp. z o.o. wymaga od swoich pracowników i podwykonawców organizowania i
prowadzenia prac zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy.
2. Firmy realizujące prace dla ZEC Service Sp. z o.o. są zobowiązane przygotowywać i
organizować je w sposób zapobiegający zagrożeniom wypadkowym, wypadkom i
chorobom zawodowym.
3. Każdy pracownik naszej firmy i podwykonawcy (łącznie z kierownictwem) musi być
przeszkolony przez zakładowe służby w zakresie bezpiecznej pracy.
4. Wszyscy realizujący pracę na rzecz ZEC Service Sp. z o.o. są zobowiązani do poszanowania udostępnionych maszyn, urządzeń i narzędzi oraz odpowiadają za ich
należyte przechowywanie i zabezpieczenie przed kradzieżą.
5. Wszyscy podwykonawcy realizujący pracę na rzecz ZEC Service Sp. z o.o. są zobowiązani
do niezwłocznego informowania o każdym zagrożeniu wypadkowym i wypadku służby
bhp ZEC Service.
Zasady bezpiecznej pracy:
1. Nie tolerujmy niebezpiecznych zachowań w swoim otoczeniu.
2. Promujemy bezpieczeństwo wzajemnej odpowiedzialności, wiedzy i doświadczenia.
3. Każdy jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie pracy.
4. Zawsze przed rozpoczęciem pracy identyfikujemy zagrożenia, oceniamy ryzyka i
dostosowujemy do niego swoje zachowania.
5. W strefy produkcji wchodzimy przez oznakowane wejścia.
6. Przestrzegamy stosowania wymaganych ochron osobistych wg zasad ogólnych bhp lub
wg oznaczeń stref za pomocą piktogramów.
7. Pracujemy zgodnie z uzgodnioną technologią i instrukcją stanowiskową BHP.
8. Prace szczególnie niebezpieczne wykonujemy tylko na polecenia pisemne.
9. Nie omijamy i nie ingerujemy w zabezpieczenia i nie pozwalamy na to innym.
10. Pracujemy na rusztowaniach, które są oznakowane, kompletne, z odpowiednim
odbiorem.
11. Prace na wysokości wykonujemy tylko z użyciem środków ochrony osobistej zabezpieczających przed upadkiem.
12. Wszyscy posiadamy aktualne badania lekarskie, wymagane uprawnienia, szkolenia BHP.
13. Nie używamy odzieży roboczej niezgodnej z jej przeznaczeniem, uszkodzonej, porwanej
czy wyjątkowo brudnej.
14. Nie opuszczamy miejsca pracy bez powiadomienia i uzgodnienia z przełożonym.
15. Nie wwozimy/wnosimy w sposób niekontrolowany na teren zakładu materiałów
niebezpiecznych, mogących spowodować zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego.
16. Zgłaszamy wszystkie nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo bezpośredniemu przełożonemu.
17. W przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia stosujemy się do poleceń osób
prowadzących ewakuację.
18. Nie wykonujemy prac, na które nie posiadamy wymaganych uprawnień.
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Zasady Kardynalne ZEC Service Sp. z o.o.
Zawsze stosuję wymagane i sprawne środki ochrony osobistej.
Przy pracach realizowanych na wysokości należy stosować zabezpieczenia
chroniące przed upadkiem z wysokości.
Przy wykonywaniu prac remontowo-montażowych (w tym awaryjnych oraz
konserwacyjnych), produkcyjnych i budowlanych należy stosować: ubranie robocze
dostosowane do rodzaju pracy trwale oznakowane poprzez logo firmy, buty
ochronne antypoślizgowe, zabezpieczające przed urazami stopy, ochronę głowy
przed uderzeniem, ochronę oczu oraz nadzór pomarańczowe kamizelki odblaskowe
z nazwą firmy.
W miejscach wyznaczonych należy stosować dodatkowe, wskazane środki
ochrony osobistej. Jeżeli zostaną zidentyfikowane kolejne zagrożenia
należy dobrać i zastosować odpowiednie środki ochrony.
Nie wolno stosować niesprawnych, nieatestowanych, niewiadomego
pochodzenia środków ochrony oraz takich, dla których minął okres
ważności.
Nie pracuję pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
Na terenie zakładów Spółki oraz we wszystkich miejscach wykonywania prac
obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających oraz
przebywania pod ich wpływem. Każdy, kto zaobserwuje osobę łamiącą powyższy
zakaz jest zobowiązany do natychmiastowego wyprowadzenia jej z miejsca pracy
oraz niezwłocznego zgłoszenia zaistniałego faktu przełożonemu.
Osoba podejrzana o przebywanie pod wpływem alkoholu na terenie wykonywania
prac zostanie przebadana alkomatem, z czego zostanie sporządzony protokół. W
przypadku odmówienia poddania się badaniu, zostanie wezwana policja.
Używam tylko sprawnych i atestowanych narzędzi oraz sprzętu.
Obowiązkiem osoby korzystającej z narzędzi, sprzętu oraz urządzeń jest
sprawdzenie: ważności atestu, ważności badań okresowych, wizualne stanu
technicznego, kompletności sprzętu. Bezwzględnie należy ich używać zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcją obsługi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
uchybień, należy natychmiast zwrócić sprzęt, narzędzia, urządzenie do
narzędziowni z informacją o nieprawidłowości. Zakazuje się stosowania sprzętu,
urządzeń i narzędzi niesprawnych, nieatestowanych, niewiadomego pochodzenia.
Istnieje możliwość stosowania narzędzi z atestem wewnętrznym, dopuszczonych do
użytku wg „Instrukcji atestów wewnętrznych". Do sprzętu zalicza się również
rusztowanie, które należy eksploatować zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed
rozpoczęciem pracy na rusztowaniu należy sprawdzić jego kompletność (barierki,
podesty, bortnice, drabinki). Klapy przy drabinkach komunikacyjnych w każdym
momencie muszą być zamknięte, za wyjątkiem momentu przejścia po drabince z
jednego poziomu rusztowania na drugi. Po zakończeniu pracy rusztowanie należy
zabezpieczyć przed wejściem osób postronnych.
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Dbam o właściwe wygrodzenie określonego miejsca pracy.
Przez właściwe wygrodzenie określonego miejsca pracy rozumie się:
• określenie niebezpiecznego obszaru, który należy wygrodzić,
• zabezpieczenie miejsca pracy oraz obszaru zagrożonego w przypadku
wykonywania prac spawalniczych oraz cięcia metali,
o wygrodzenie miejsca pracy tak, by ograniczyć dostęp osób postronnych
poprzez
zastosowanie
wygrodzenia
systemowego
(taśma
służy
do
tymczasowego oznakowania miejsca pracy),
» prawidłowe oznaczenie miejsca prac remontowych i budowlanych
(tablice
remontowe,
tablice
z
piktogramami
,
wejście,
wyjście,
ostrzeżenie o pracach na wysokości, itp.)f
• prawidłowe oznaczenie miejsca prac awaryjnych (tablica rozstawna
„Usuwanie awarii", ostrzeżenie o pracach na wysokości).
Utrzymuję porządek w miejscu pracy.
Przez porządek w miejscu pracy rozumie się:
■ sprawdzenie trwałego odłączenia urządzenia i oznaczenia zamknięcia
(metoda LOTO) przed rozpoczęciem prac,
• zabezpieczenie wszystkich kabli elektrycznych, tak by nie blokowały
ciągów komunikacyjnych oraz nie istniało zagrożenie przecięcia ich
m.in. drzwiami bądź oknami,
• wygrodzenie
i
oznaczenie
składowanych
materiałów
wraz
z
zabezpieczeniem przed ich upadkiem,
• zakaz składowania niezabezpieczonych materiałów oraz sprzętu na
rusztowaniach i ciągach komunikacyjnych,
• utrzymanie czystości w miejscu pracy oraz pomieszczeniach socjalnych,
• zabezpieczenie miejsca pracy w niezbędne środki p.poż. w przypadku
prac spawalniczych oraz z otwartym ogniem,
zachowanie czystości oraz porządku na obsługiwanych maszynach i
urządzeniach, w szafkach i szufladach oraz na stołach warsztatowych,
• dbałość o narzędzia precyzyjne i pomiarowe, a w szczególności ich
osobne
przechowywanie
w
sposób
eliminujący
przypadkowe
uszkodzenie lub przedwczesne zniszczenie.
Zgłaszam natychmiast wszystkie zaistniałe wypadki i zdarzenia
potencjalnie wypadkowe.
Każdy pracownik ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia przełożonemu
zaistniałego wypadku lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego. Przełożony
natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia winien powiadomić Specjalistę ds. BHP i
Zarząd Spółki. W razie potrzeby należy udzielić poszkodowanemu pierwszej
pomocy przedmedycznej, wezwać pomoc medyczną i zabezpieczyć miejsce
wypadku.

