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Witamy w koncernie Skanska i naszych miejscach pracy!
Chcemy, żebyś był zadowolony i czuł się mile
widziany w miejscach pracy koncernu Skanska!
Abyś mógł dobrze wykonywać swoją pracę w
bezpiecznych i zdrowych warunkach, koncern
Skanska opracował własne przepisy porządkowe i
zasady bezpieczeństwa.
Zasady te obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie placów budowy, projektów
inżynieryjnych i stałych zakładów produkcyjnych koncernu Skanska. Stanowią one
uzupełnienie obowiązujących przepisów, ale ich nie zastępują.
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oryginalny dokument ma pierwszeństwo.

Created 2020, version 2, published 2021-07-01 (Swedish version 13, published 2021-07-01)

1 (10)

Ogólne przepisy porządkowe
i zasady bezpieczeństwa
Skanska Sverige
Publik information

Zasady dla naszej ochrony
Aby zapewnić bezpieczne i zdrowe miejsca pracy, musimy sobie nawzajem pomagać.
Wszystkie operacje muszą zostać ocenione pod kątem ryzyka i trzeba przestrzegać
wymagań koncernu Skanska dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Interweniuj
zawsze, gdy widzisz ryzykowne zachowanie. Twoje postępowanie i działania mają
kluczowe znaczenie dla dobra zarówno Twojego, jak i innych osób.
•
•

•

Przerwij pracę swoją i innych, jeśli stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia.
Zapoznaj się dokładnie z obowiązującymi w Twoim miejscu pracy procedurami
stosowanymi w razie nagłych wypadków. Na planie APD (organizacji placu robót)
można zobaczyć, gdzie znajdują się drogi ewakuacyjne, miejsce zbiórki, sprzęt
gaśniczy i sprzęt pierwszej pomocy.
Zgłaszaj wszelkie szkody, incydenty i obserwacje swojemu bezpośredniemu
przełożonemu lub społecznemu inspektorowi BHP. Należy o nich niezwłocznie
powiadomić kierownictwo produkcji koncernu Skanska.

Przed przybyciem do miejsca pracy
Aby móc wykonywać prace w miejscach pracy koncernu Skanska, musisz ukończyć
szkolenie branży budowlanej z zakresu bezpieczeństwa pod nazwą „Safe Construction
Training” oraz wziąć udział w szkoleniu wprowadzającym koncernu Skanska dla nowych
pracowników. Ukończenie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa z wynikiem pozytywnym
zostanie potwierdzone przy Twojej pierwszej bytności w miejscu pracy poprzez
zarejestrowanie Cię w bazie danych kwalifikacji pracowników ID06.
Jeśli chcesz przyjmować gości w miejscu pracy, powinno to odbywać się zgodnie z
obowiązującymi tam procedurami. Wszystkie osoby przebywające tymczasowo w miejscu
pracy muszą przejść przeznaczone dla gości szkolenie wprowadzające. Wizyty powinny
zawsze odbywać się w towarzystwie uprawnionego przewodnika.

Uprawnienia i zezwolenia
Osoby mające wykonywać prace wymagające dodatkowych uprawnień, jak na przykład
prace wysokotemperaturowe, pracę operatora żurawi, operatora maszyn przewożących
ładunki, montera rusztowań oraz obsługa suwnic i niektórych narzędzi takich jak piły
mechaniczne, powinny potwierdzić swoje uprawnienia, rejestrując się w bazie danych
kwalifikacji pracowników ID06 albo przedstawiając inne pisemne świadectwo odbytego
szkolenia.
W przypadku gdy wymagane jest również pisemne zezwolenie, na przykład na
podwieszanie ładunku, korzystanie z wyposażonego w napęd urządzenia podnoszącego,
wózka widłowego lub mobilnej platformy roboczej, musisz mieć pisemne zezwolenie
swojego pracodawcy.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i pisemne zezwolenie pracodawcy należy
przekazać kierownictwu produkcji koncernu Skanska przed rozpoczęciem pracy.
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Wstęp i rejestracja obecności
Masz obowiązek zarejestrować się w miejscu pracy, w
którym będziesz pracować. Rejestracja musi odbywać się
codziennie na początku zmiany. Wyrejestrowanie musi
nastąpić pod koniec zmiany. Jeśli z jakiegoś powodu
rejestracja nie jest możliwa, musisz niezwłocznie
skontaktować się z kierownictwem produkcji koncernu
Skanska.
W miejscu pracy należy nosić w dobrze widocznym miejscu swój identyfikator ID06,
przestrzegać zasad ID06 i móc wylegitymować się ważnym dowodem tożsamości.

Godziny pracy
Należy przestrzegać godzin pracy wprowadzonych przez koncern Skanska. Nie wolno
przesuwać ani odpracowywać godzin pracy bez pisemnego porozumienia z kierownictwem
produkcji koncernu Skanska.

Środki ochrony indywidualnej
Kask ochronny z zapinanym paskiem podbródkowym, okulary ochronne, rękawice
ochronne, obuwie ochronne z noskiem ochronnym i podeszwą zabezpieczoną przed
przebiciem oraz odzież z elementami odblaskowymi na górną część ciała są
obowiązkowym wyposażeniem ochronnym dla wszystkich pracowników w miejscu pracy.
O zgodę na odstępstwo od obowiązkowego wyposażenia ochronnego, należy w razie
potrzeby zwrócić się do kierownictwa produkcji koncernu Skanska. Odstępstwa bez
pisemnej zgody są zabronione.
Dodatkowe środki ochrony indywidualnej, takie jak wyższa klasa odzieży z elementami
odblaskowymi, ochronniki słuchu, maska do oddychania, gogle ochronne, sprzęt
zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, kamizelka ratunkowa i specjalna odzież
robocza, stosuje się zgodnie z aktualnymi ocenami ryzyka, planami przygotowania prac i
instrukcjami bezpieczeństwa.
Jesteś odpowiedzialny za konserwowanie i przechowywanie osobistego wyposażenia
ochronnego w taki sposób, aby zachowało swoje właściwości ochronne i standardy
higieniczne.
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Zabezpieczenia
Należy zawsze korzystać z wyznaczonych ciągów pieszych, a także zwracać uwagę na
zakazy wstępu i oznakowanie miejsc niebezpiecznych.
Jeśli praca, którą masz wykonać, wiąże się z ryzykiem zranienia
innej osoby, należy ustawić tymczasowe zabezpieczenie. Dotyczy to
również operacji, które są wykonywane jedna nad drugą.
Odgrodzenie powinno mieć postać fizycznej bariery, na przykład
bramki, ogrodzenia albo plastikowego łańcucha w przypadku prac
krótkotrwałych. Plastikowych taśm wolno używać wyłącznie przy
wykonywaniu nagłych i krótkotrwałych zadań na zewnątrz budynków.
Wszystkie otwory w stropach i gruncie należy wyposażyć w
zamocowane przykrycia oraz oznakować. Materiał przykrywający
otwór musi wytrzymać obciążenie, jakiemu może zostać poddany.
Nie wolno usuwać zabezpieczeń, na przykład barierek ochronnych lub osłon
zabezpieczających, bez przeprowadzenia oceny ryzyka, opracowania planu przygotowania
prac i zgody kierownictwa produkcji koncernu Skanska. Jeśli usuniesz zabezpieczenie,
musisz je później przywrócić.

Zagrożenia w pracy
Przed rozpoczęciem pracy musisz upewnić się, czy masz wiedzę na temat tego, jak praca
powinna być wykonywana i czy znasz występujące warunki i obowiązujące środki
ochronne. Reaguj na zmiany i pamiętaj o dostosowywaniu planowania do specyfiki prac.
Zawsze masz prawo do przerwania pracy, jeśli uważasz ją za niebezpieczną dla Ciebie lub
innej osoby. Trzeba wtedy niezwłocznie powiadomić kierownictwo produkcji koncernu
Skanska.

Praca w przestrzeni zamkniętej
Przed rozpoczęciem pracy w przestrzeni zamkniętej upewnij się, że:
•
•
•
•

Można do niej bezpiecznie wejść.
Przeprowadzono ewentualne pomiary.
Na miejscu dostępny jest sprzęt pomiarowy i/lub ochronny.
Dostępny jest sprzęt ratunkowy i znasz procedury postępowania w nagłych
wypadkach.

Prac w przestrzeni zamkniętej nigdy nie wolno wykonywać w pojedynkę.
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Prace wysokościowe
W przypadku prac wysokościowych należy w pierwszej kolejności stosować inne
rozwiązania niż osobisty sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, na przykład
rusztowania, barierki ochronne albo inne środki ochrony zbiorowe,j takie jak siatki
zabezpieczające. Jeśli nie jest to możliwe, stosuje się osobisty sprzęt zabezpieczający
przed upadkiem z wysokości.
Możesz korzystać tylko z rusztowań zaprojektowanych i zatwierdzonych do pracy, którą
zamierzasz wykonać. Zanim wejdziesz na rusztowanie, musisz mieć pewność, że zostało
sprawdzone i dopuszczone do użytku.
Z drabin wolno korzystać wyłącznie w wyjątkowych
przypadkach i tylko pod warunkiem przestrzegania zasad
koncernu Skanska dotyczących używania drabin i kozłów.
Prace z podnośnika i prace z osobistym sprzętem
zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości wolno
wykonywać wyłącznie po udokumentowanym szkoleniu.
Nie wolno ich nigdy wykonywać w pojedynkę. Przed
rozpoczęciem prac należy sporządzić plan akcji
ratunkowej

Prace pożarowo niebezpieczne
Jeśli zamierzasz wykonywać spawanie, cięcie i podobne prace pożarowo niebezpieczne,
musisz mieć aktualny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia i zezwolenie od
osoby odpowiedzialnej za prace wysokotemperaturowe.
•

•

Butle z gazem, gdy nie są używane, należy przechowywać w wyznaczonym
miejscu z widoczną tabliczką ostrzegawczą, z założonym kołpakiem
zabezpieczającym i dobrze zamocowane w pozycji stojącej.
Obecność styropianu w miejscu pracy wiąże się z dużymi wymaganiami
dotyczącymi jego przechowywania i postępowania z nim, a także szczególnej
uwagi podczas prac wysokotemperaturowych.

Prace będące źródłem hałasu
Musisz podjąć działania w celu zmniejszenia hałasu lub odgrodzić miejsce wykonywania
szczególnie hałaśliwych robót, odpowiednio je planując i dobierając stosowne metody,
maszyny i sprzęt. Hałas należy redukować jak najbliżej jego źródła.

Prace będące źródłem pyłu
Musisz podjąć działania w celu zmniejszenia ilości
powstającego pyłu lub odgrodzić miejsce wykonywania
prac pylących. Ilość pyłu należy redukować jak najbliżej
jego źródła, na przykład poprzez zastosowanie osłon
przeciwpyłowych, zintegrowanego wyciągu przy
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maszynie lub wyciągu punktowego, odkurzanie albo polewanie wodą. Podczas sprzątania
należy używać odkurzacza. Zgarniaka można używać przy sprzątaniu zgrubnym.

Prace elektryczne
Ingerencji w instalacje elektryczne w miejscu pracy mogą dokonywać wyłącznie osoby
uwzględnione w programie kontroli własnej przedsiębiorstwa dla elektrycznych prac
instalacyjnych oraz mające zezwolenie osoby odpowiedzialnej za instalację elektryczną.
Należy przestrzegać obowiązujących w miejscu pracy procedur opartych na zasadach
bezpiecznego odłączania metodą „odłącz i zablokuj”.
•
•
•

Wszystkie instalacje elektryczne muszą być wyposażone w wyłącznik
ziemnozwarciowy.
Przewody elektryczne należy podwieszać albo przykrywać, aby zmniejszyć ryzyko
potknięcia się o nie.
Regularnie sprawdzaj wszystkie narzędzia elektryczne, sprzęt i przewody.
Wadliwe wyposażenie należy natychmiast wycofać z eksploatacji.

Produkty chemiczne i substancje niebezpieczne
Jeśli używasz produktów chemicznych, zawsze przed rozpoczęciem prac musisz
przekazać kierownictwu produkcji koncernu Skanska informacje o tych produktach wraz z
kartą charakterystyki. Wszystkie substancje chemiczne należy wyszczególnić w wykazie
substancji chemicznych. Musisz wiedzieć, gdzie w miejscu pracy znajdują się informacje o
postępowaniu np.w razie wycieku, spożycia lub dostania się substancji chemicznej do
oczu.
Produkty o niebezpiecznych właściwościach, oznaczone
symbolem niebezpieczeństwa, wolno stosować wyłącznie
zgodnie z instrukcjami wynikającymi z przeprowadzonej oceny
ryzyka i ewentualnego planu przygotowania prac. Jeśli
pracujesz z takimi produktami, musisz mieć wiedzę na temat
bezpiecznego postępowania z nimi.
Substancje chemiczne muszą być oznakowane i
przechowywane w bezpieczny sposób bez ryzyka wycieku do gruntu albo wód oraz
zabezpieczone przed najechaniem pojazdem i dostępem osób nieupoważnionych.

Załadunek, rozładunek i przeładunek towarów
•
•
•
•

Załadunek i rozładunek może odbywać się wyłącznie w wyznaczonym miejscu.
Kierowcy, którzy mają prowadzić załadunek lub rozładunek towarów muszą
zgłosić swoje przybycie koordynatorowi dostaw w miejscu pracy.
Załadunku lub rozładunku nie wolno rozpoczynać bez zezwolenia.
Obszar załadunku i rozładunku należy odgrodzić, o ile to możliwe. W obszarze
rozładunku i załadunku mogą przebywać wyłącznie osoby biorące udział w tej w
operacji, które muszą zachować bezpieczną odległość od ładunku i pojazdu.
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Operacje podnoszenia
•

•

•

Operacje podnoszenia z wykorzystaniem wyposażonego w napęd urządzenia
podnoszącego mogą wykonywać wyłącznie osoby
upoważnione i wyznaczone, które mają pisemne
zezwolenie pracodawcy.
Ładunek mogą podłączać wyłącznie upoważnieni i
wyznaczeni hakowi, którzy mają pisemne zezwolenie
pracodawcy.
Nie wolno przebywać pod wiszącym ładunkiem.

Maszyny i pojazdy
Koparki, ładowarki kołowe, wozidła, pompy do betonu, żurawie, urządzenia podnoszące,
windy, podnośniki i tym podobne urządzenia powinny być poddawane kontroli okresowej w
terminach określonych w przepisach. Nie wolno używać sprzętu, który nie ma informacji o
pozytywnym wyniku kontroli. Świadectwo kontroli należy przedstawić kierownictwu
produkcji koncernu Skanska przed rozpoczęciem prac.
Jeśli będziesz korzystać z maszyn lub innego sprzętu technicznego, przed rozpoczęciem
pracy sprawdź jego stan i czy wymagane urządzenia zabezpieczające działają prawidłowo.
Podnośniki wysięgnikowe wykorzystywane w miejscach pracy koncernu Skanska muszą
mieć sprawne zabezpieczenia przed przygnieceniem.
Ponadto należy:
•
•
•
•

Tankować pojazdy robocze wyłącznie w wyznaczonym miejscu, a podczas
tankowania muszą one być zawsze wyłączone.
Zapewnić wyposażenie pojazdu lub maszyny roboczej w sprzęt na wypadek
nieprzewidzianego wycieku lub rozsypania substancji.
Upewnić się, że ewentualni współpasażerowie są upoważnieni do przebywania w
miejscu pracy i korzystają wyłącznie z dozwolonych miejsc w pojeździe.
Parkować pojazdy robocze w wyznaczonym miejscu.

Prace przy wykopach
•
•
•

Jeśli wykonujesz prace przy wykopach albo w ich pobliżu, musisz przestrzegać
instrukcji wydawanych przez osobę odpowiedzialną za wykopy w miejscu pracy.
W wykopie mogą przebywać wyłącznie upoważnieni pracownicy, a liczbę osób
wchodzących do wykopu należy ograniczyć do minimum.
Z dróg ewakuacji z wykopów należy usuwać wszelkie przeszkody.

Korzystanie z telefonów komórkowych i sprzętu audio
Zawsze należy skupiać uwagę na wykonywanym zadaniu i otoczeniu. W związku z tym
telefony komórkowe i mobilne urządzenia komputerowe mogą być używane wyłącznie w
sposób odpowiedzialny. Obowiązują następujące zasady:
•

Podczas korzystania z telefonu komórkowego albo tabletu musisz stać w
bezpiecznej pozycji.
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•

•

•
•

Jeśli jesteś operatorem pojazdu, maszyny albo żurawia i musisz skorzystać z
telefonu, musi to być krótka rozmowa służbowa i musisz używać zestawu
głośnomówiącego.
Komunikacja między operatorem a pracownikami podczas wykonywania
określonego zadania może odbywać się za pośrednictwem zestawu
głośnomówiącego, jeśli z oceny ryzyka wynika, że poprawia to bezpieczeństwo
realizacji danego zadania.
Korzystanie ze wspomnianych urządzeń w celach prywatnych należy ograniczyć
zasadniczo do przerw w pracy.
Ze sprzętu audio (radio, nauszniki przeciwhałasowe z radiem, odtwarzacz mp3 lub
temu podobne) można korzystać wyłącznie po dokonaniu oceny ryzyka i
zatwierdzeniu przez kierownictwo produkcji koncernu Skanska.

Zasady, aby wszyscy czuli się dobrze
Różnorodność i integracja
W miejscach pracy koncernu Skanska dążymy do atmosfery pracy, którą cechuje
otwartość oraz integracja i gdzie korzysta się z kwalifikacji i doświadczeń każdego z nas.
Masz obowiązek przyczyniać się do stworzenia takiego miejsca pracy, w którym każdy jest
dobrze traktowany, czuje się szanowany i może być sobą.
Jeśli podejrzewasz naruszenie zasad etycznych albo że ktoś stał się przedmiotem
niedopuszczalnych zachowań, takich jak molestowanie lub nierówne traktowanie,
zachęcamy Cię do podjęcia natychmiastowego
działania. W pierwszej kolejności porozmawiaj z
kierownictwem produkcji koncernu Skanska, z Twoim
przełożonym albo z osobą kontaktową z działu kadr.
Jeśli chcesz zachować anonimowość, możesz zamiast
tego skontaktować się z Radą Etyczną koncernu
Skanska. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie
group.skanska.com/reportconcern.

Dbałość o porządek
Masz obowiązek wykonywać swoją pracę w sposób, który nie stanowi zagrożenia dla
Ciebie lub innych osób w miejscu pracy. Oznacza to, że należy:
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•

•
•
•

•

Przechowywać materiały robocze i narzędzia w sposób bezpieczny i w
wyznaczonym miejscu, aby nie mogły się przewrócić, spaść, zostać porwane
przez wiatr lub w inny sposób spowodować zagrożenia dla innych.
Unikać blokowania ciągów komunikacyjnych, takich jak drogi transportowe i
ewakuacyjne.
Na bieżąco uprzątać dające się zebrać śmieci ze swojego obszaru roboczego.
Sortować odpady w miejscu wytworzenia w wyznaczonym punkcie oraz dbać o
oddzielanie odpadów niebezpiecznych i ich utylizowanie w sposób określony
przepisami.
Parkować pojazdy w wyznaczonym miejscu.

Alkohol i środki odurzające
W miejscach pracy koncernu Skanska nie wolno przebywać pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających. Nie wolno również przechowywać, udostępniać ani spożywać
alkoholu w miejscu pracy o żadnej porze dnia i nocy. Osoby pozostające pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających będą niezwłocznie usuwane z miejsca pracy, a
następnie zostaną podjęte odpowiednie kroki. Mogą być przeprowadzane testy na
obecność alkoholu i środków odurzających.
Jeśli podejrzewasz, że ktoś w miejscu pracy jest pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających, niezwłocznie skontaktuj się z kierownictwem produkcji.

Palenie tytoniu
Nikt nie powinien być bez własnej woli narażony na działanie dymu tytoniowego. Dlatego
palenie tytoniu jest dozwolone wyłącznie na wolnym powietrzu w miejscu wyznaczonym
przez kierownictwo produkcji koncernu Skanska. Dotyczy to również papierosów
elektronicznych.

Robienie zdjęć i media społecznościowe
W niektórych miejscach pracy koncernu Skanska obowiązuje zakaz robienia zdjęć do
pokazywania na zewnątrz. Musisz dowiedzieć się od kierownictwa, jakie zasady
obowiązują w Twoim miejscu pracy. Ogólnie obowiązują następujące zasady:
•
•

Okazuj szacunek innym i zapytaj, zanim zrobisz komuś zdjęcie.
Zawsze uwzględnij dobro koncernu Skanska i swoich kolegów, zanim zaczniesz
rozpowszechniać lub udostępniać zdjęcia w mediach społecznościowych.

Osoby niepełnoletnie w miejscu pracy
W miejscach pracy koncernu Skanska mogą pracować wyłącznie osoby, które ukończyły
16 lat. Jeśli masz między 16 a 18 lat, musisz mieć wyznaczonego opiekuna i możesz
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wykonywać wyłącznie takie zadania, które oceniono pod względem ryzyka i są dozwolone
dla niepełnoletnich.

Zwierzęta domowe
Nie wolno przyprowadzać zwierząt domowych do żadnego z miejsc pracy koncernu
Skanska.

Zasady związane ze specyfiką miejsca pracy
Oprócz zasad określonych w tym dokumencie, w miejscu pracy, w którym będziesz
wykonywać pracę, mogą obowiązywać zasady związane ze specyfiką tego miejsca, które
musisz znać i przestrzegać. Obejmują one na przykład godziny pracy, procedury
organizacji zebrań i inspekcji oraz logistykę w miejscu pracy.

Kroki podejmowane w przypadku nieprzestrzegania zasad
Wymagamy, aby wszyscy w miejscu pracy przestrzegali ogólnych przepisów
porządkowych i zasad bezpieczeństwa firmy Skanska Sverige. Jeśli złamiesz zasady,
możesz zostać wydalony z miejsca pracy. W przypadku poważnych naruszeń może zostać
nałożona kara pieniężna albo mogą zostać podjęte kroki określone w prawie pracy.
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