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OGRANICZONEGO ZAUFANIA

ZAWSZE STOSUJĘ WŁAŚCIWE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

ZAWSZE PRACUJĘ ZGODNIE Z ZEZWOLENIEM LUB PISEMNĄ
INSTRUKCJĄ

ZAWSZE PRZED WEJŚCIEM DO ZBIORNIKA WYKONUJĘ ANALIZY SKŁADU POWIETRZA

ZAWSZE PRACUJĘ NA WYSOKOŚCI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZED UPADKIEM

ZAWSZE STOSUJĘ OCHRONĘ OCZU
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JEDYNKI BEZPIECZEŃSTWA PKN ORLEN
CO TO JEST?

 „Jedynkami Bezpieczeństwa PKN ORLEN” to zbiór podstawowych czytelnych, naszych zasad
bezpieczeństwa pracy.
 To postulaty, których opisy pokazują, jakie są oczekiwane przez Spółkę codziennie postawy i zachowania
pracowników oraz kontraktorów w pracy i poza nią.
 Przestrzeganie tych zasad jest wymagane:
przez wszystkich pracowników, kontraktorów niezależnie od zajmowanego stanowiska



oraz gości,
 wraz z wszystkimi obowiązującymi przepisami, instrukcjami i standardami.
 Osoby nieprzestrzegające tych zasad, w przypadkach ujawnienia takich faktów, narażają się na
zastosowanie wobec nich działań dyscyplinujących, nawet z poważnymi konsekwencjami.
CELE
 Wprowadzenie jasnych, zrozumiałych i czytelnych zasad do stosowania za każdym razem przez
wszystkich (niezależnie od zajmowanego stanowiska) pracowników, kontraktorów oraz gości
w dziedzinie bezpieczeństwa pracy.
 Systematyczna poprawa wskaźników bezpieczeństwa.
 Wzrost sukcesów w zakresie bezpieczeństwa.
 Kształtowanie wymaganych postaw i zachowań w dziedzinie bezpieczeństwa pracy.

3

JEDYNKI BEZPIECZEŃSTWA PKN ORLEN
1

2

W BEZPIECZEŃSTWIE WŁASNYM I
OTOCZENIA ZAWSZE STOSUJĘ
ZASADĘ OGRANICZONEGO
ZACHOWANIA

ZAWSZE STOSUJĘ
WŁAŚCIWE ŚRODKI
OCHRONY INDYWIDUALNEJ

PAMIĘTAJ O:

 Bezpieczeństwie swoim i współpracowników
 Przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w
pracy i poza nią.
 Stosowaniu wymagań KSP.
 Sposobach ochrony przed zagrożeniami.
 Nie podejmowaniu zbędnego ryzyka.
 Reagowaniu na brawurę.

PAMIĘTAJ O:
 Stosowaniu środków właściwych do
występujących zagrożeń i rodzaju

wykonywanych prac.
 Używaniu tylko sprawnych środków
zgodnie z przeznaczeniem.
 Wymianie na nowe zużytych lub
przeterminowanych środków.

 Zgłaszaniu przełożonemu odstępstw
od wymagań bezpieczeństwa.
 Zgłaszaniu zagrożeń bezpieczeństwa.
 Nie wykonywaniu pracy bez wymaganych
badań lekarskich profilaktycznych,
szkoleń, uprawnień.
 Zachowaniu czystości i porządku.
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ZAWSZE PRACUJĘ NA
WYSOKOŚCI Z
ZABEZPIECZENIAMI
PRZED UPADKIEM

ZAWSZE PRACUJĘ ZGODNIE
Z ZEZWOLENIEM LUB PISEMNĄ
INSTRUKCJĄ

PAMIĘTAJ O:
 Właściwym przygotowaniu miejsca pracy i wydaniu
prawidłowo pisemnego zezwolenia
 Stosowaniu właściwego oraz sprawnego sprzętu
(maszyn, urządzeń, narzędzi).
 Stosowaniu zapisów zawartych w zezwoleniach lub
instrukcjach.
 Nie wyłączaniu urządzeń zabezpieczających.
 Przenoszeniu ładunków zgodnie z zasadami
prawidłowego dźwigania i przenoszenia.
 Nie przechodzeniu pod wiszącym lub transportowanym
ładunkiem oraz zachowaniu bezpiecznej odległości.
 Nie przebywaniu w niebezpiecznej strefie maszyn
roboczych podczas ich pracy.
 Stosowaniu systemu LOTO podczas pracy z
urządzeniami.

PAMIĘTAJ O:
 Używaniu odpowiedniego sprzętu chroniącego przed
upadkiem z wysokości zawsze tam, gdzie to jest
wymagane.
 Sprawdzeniu, upewnieniu się, że stosowane
wyposażenie (rusztowania, pomosty, drabiny i inne)
są dopuszczone do użytkowania.

 Możliwości wykonywania prac na wysokości
tylko jeśli nie masz przeciwwskazań
zdrowotnych.
 Nie pozostawianiu narzędzi, materiałów na
podestach, pomostach po zakończeniu pracy.
 Używaniu tylko sprawnego sprzętu
chroniącego przed upadkiem z wysokości.
 Wyznaczeniu, zabezpieczeniu i oznakowaniu
strefy niebezpiecznej.
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ZAWSZE PRZED WEJŚCIEM DO ZBIORNIKA
WYKONUJĘ ANALIZY SKŁADU POWIETRZA
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ZAWSZE STOSUJĘ OCHRONĘ OCZU

PAMIĘTAJ O:

 Upewnieniu się, że źródła mediów oraz
energii zostały odcięte i odizolowane.
 Zapoznaniu się z zagrożeniami oraz warunkami
bezpiecznego wykonywania prac w zbiorniku
zawartymi w zezwoleniu pisemnym.
 Zastosowaniu detektora do pomiarów składu powietrza
w zbiorniku, przed wejściem do zbiornika oraz
stosowaniu odpowiednich środków ochrony.
 Wykonywaniu prac w zbiorników tylko na podstawie
pisemnego zezwolenia, przy asekuracji innej osoby
oraz po zabezpieczeniu drogi ewakuacji.

PAMIĘTAJ O:

 Stosowaniu właściwych ochron oczu oraz
twarzy do występujących zagrożeń i
rodzaju wykonywanych prac.
 Używaniu tylko sprawnych ochron oczu oraz
twarzy zgodnie z przeznaczeniem.
 Dbaniu o ochrony oczu oraz twarzy
 Wymianie na nowe zużytych lub
przeterminowanych ochron oczu oraz
twarzy.
 Używaniu właściwych ochron oczu i twarzy
podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi.
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