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POLITYKA BHP

Naszą fundamentalną zasadą jest tworzenie i utrzymywanie bezpiecznego środowiska i
warunków pracy oraz urządzeń i systemów, którymi posługujemy się w miejscu pracy, a
szczególnie:
1.
zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich zatrudnionych w czasie
pracy, a także – w największym możliwym zakresie – bezpiecznego środowiska pracy, nie
stwarzającego zagrożeń dla zdrowia.
2.
prowadzenie wszelkich czynności w taki sposób, by – w największym możliwym
zakresie – mieć pewność, że zdrowie i bezpieczeństwo osób potencjalnie narażonych na
ryzyko nie zostanie zagrożone.
3.
uznawanie ciążącego na nas obowiązku przestrzegania wszystkich uregulowań
ustawowych, a także zapewnienia organizacji właściwych narzędzi i rozwiązań
umożliwiających realizację niniejszych fundamentalnych zasad.
4.
zapewnianie, poprzez postanowienia zawieranych umów, by wykonawcy Spółki
aktywnie zarządzali aspektami BHP wykonywanych przez siebie robót, z należytą troską o
zdrowie i bezpieczeństwo własnych pracowników, wszystkich osób pracujących pod ich
nadzorem lub w ich imieniu, a także każdego, kto mógłby ucierpieć na skutek ich prac, również
osób postronnych.
5.
zapewnianie, by wszystkim pracującym dla Spółki lub w jej imieniu przypominano o
ustawowych obowiązkach ciążących na nich w myśl przepisów Kodeksu Pracy (a szczególnie
art. 211 Kodeksu Pracy), takich jak:
•
znajomość postanowień i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, uczestniczenie w
sesjach szkoleniowych i spotkaniach informacyjnych w tym zakresie, a także przystępowanie
do wymaganych egzaminów kontrolnych;
•
wykonywanie pracy w sposób zgodny z postanowieniami i zasadami bezpieczeństwa i
higieny pracy, a także przestrzeganie instrukcji i poleceń wydawanych w tym zakresie przez
przełożonych;
•
dbanie o odpowiedni stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu, a także o czystość i
porządek w zakładzie pracy,
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•
stosowanie środków ochrony zbiorowej, sprawdzonych środków ochrony osobistej,
odzieży i obuwia roboczego, a także stosowanie się do zaleceń lekarskich,
•
przechodzenie wstępnych i okresowych badań lekarskich, badań kontrolnych i innych
zaleconych badań lekarskich oraz stosowanie się do zaleceń lekarskich,
•
bezzwłoczne powiadamianie przełożonych o wypadku zauważonym w miejscu pracy
albo o zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzi oraz ostrzeganie współpracowników i innych
osób przebywających w miejscu pracy o występującym zagrożeniu,
•
współpraca z pracodawcą i przełożonymi w wykonywaniu obowiązków w zakresie
bezpieczeństwa i higieny w pracy
Powyższy tekst polityki w języku polskim jest tłumaczeniem oryginału dokumentu w
języku angielskim, zatwierdzonego i podpisanego przez Zarządu spółki Gdańsk
Transport Company S.A.
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