
NASZE REGUŁY 
RATUJĄCE ŻYCIE
Cel: zero wypadków śmiertelnych

Nie przechodź i nie przebywaj 
pod zawieszonymi ładunkami.

Nie przebywaj w promieniu 
działających urządzeń i 
maszyn znajdujących się w 
ruchu.

Przypnij szelki bezpieczeństwa 
podczas pracy na wysokości.

Nie schodź do wykopów bez 
odpowiednich i prawidłowo 
zainstalowanych rozpór.

Przed wejściem do 
przestrzeni zamkniętych 
upewnij się, że atmosfera 
była badana i jest 
kontrolowana przez cały 
czas trwania prac.

Przed rozpoczęciem prac 
wymagających wysokich 
temperatur, czyli z użyciem 
źródeł możliwego zapłonu, 
upewnij się czy nie występuje 
ryzyko pożaru lub wybuchu.

Przed przystąpieniem do 
pracy upewnij się, czy 
zostały wyłączone źródła 
energii (mechanicznej, 
chemicznej, elektrycznej, 
cieczy pod ciśnieniem, itp.).

Nie prowadź pojazdów pod 
wpływem alkoholu lub innych 
substancji odurzających.

Nie używaj telefonu 
komórkowego i innych 
urządzeń komunikacyjnych 
podczas prowadzenia pojazdu.

Wszystko co nieoczekiwane  
może się wydarzyć
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Identyfikacja ryzyka - i podejmowanie niezbędnych 
działań redukujących - jak najbliżej rzeczywistego 
miejsca wykonywania pracy ma kluczowe 
znaczenie dla ograniczenia liczby wypadków przy 
pracy, w szczególności tych najpoważniejszych.

Należy systematycznie przeprowadzać ocenę 
ryzyka w miejscu pracy w ostatniej chwili, tuż przed 
rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności.

Celem jest wyeliminowanie ryzyka resztkowego 
i niebezpiecznych czynników, które nie zostały 
zidentyfikowane  podczas wstępnej oceny 
ryzyka.

Praktyka dotycząca tej metodologii, która została 
już przyjęta i wdrożona w kilku Jednostkach 
Biznesowych Grupy oraz spółkach zależnych, 
ilustruje jej skuteczność w zakresie zapobiegania 
wypadkom.

Ocena ryzyka w ostatniej chwili zapewnia 
rozszerzenie wdrażania filarów programu No Life 
at Risk: przestrzeganie zasad ratujących życie, 
identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych, 
wdrażanie zasady dotyczącej wstrzymania pracy 
w razie potrzeby, wspólna czujność.

Czym jest ocena ryzyka w ostatniej chwili?
Metodologia ta polega na sprawdzeniu, czy wszystkie ryzyka zostały uwzględnione i w 
odpowiedni sposób ograniczone przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności.

Jej celem jest udzielenie odpowiedzi na proste polecenie : zadbaj o bezpieczeństwo 
wszystkich przed podjęciem jakiejkolwiek czynności.

Ocena ryzyka w ostatniej chwili stanowi uzupełnienie istniejących procesów: wstępna 
ocena ryzyka, przygotowanie pracy, procedury pozwolenia na wykonywanie pracy, jeśli jest 
wymagane.

Dlaczego należy przeprowadzać taką ocenę?
Ocena ryzyka w ostatniej chwili umożliwia:

●●  Potwierdzenie lub uzupełnienie wstępnej oceny ryzyka.

●●  Zapewnienie, że pracownik będzie odgrywał aktywną rolę w zakresie własnego 
bezpieczeństwa i podniesienie poziomu świadomości na temat swojej odpowiedzialności.

●● Określenie właściwego sprzętu, który będzie wykorzystywany podczas realizacji zadania. 

●●  Zapewnienie właściwego wdrożenia określonych zasad (pozwolenia na pracę, środki 
ochrony indywidualnej,…).

●●  Uwzględnienie zmian okoliczności (na przykład: nieprzewidziana sytuacja równoczesnego 
wykonywania prac, zmiana warunków pracy, brak narzędzi lub środków ochrony itd.).

●●  Zastąpienie przekonania („Myślę, że nie ma zasilania elektrycznego”) przez pewność 
(„Jestem pewien, że nie ma zasilania elektrycznego”).

●● Unikanie rutyny lub przyzwyczajeń.

Kiedy?
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem jakiejkolwiek czynności.

W jaki sposób?
Ocena ryzyka w ostatniej chwili jest wykonywana przez osobę (osoby), która(-e) będzie 
faktycznie wykonywać pracę, w kilku etapach: 

●● Zatrzymaj się i popatrz: dokładnie oceń miejsce pracy i otoczenie.

●●  Przeanalizuj pracę do wykonania: jakie są poszczególne zadania, które mają zostać 
przeprowadzone?

●●  Określ zagrożenia: czy Zasady Ratujące Życie są przestrzegane? Czy ktokolwiek może 
być zagrożony?

●●  Sprawdź, czy wszystkie ryzyka zostały właściwie ograniczone: jeśli nie, skontaktuj się 
ze swoim przełożonym.

●●  Pracuj w sposób bezpieczny: jnie rozpoczynaj pracy, dopóki nie upewnisz się, że 
wszystkie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa są spełnione.
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