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Cel: zero wypadków śmiertelnych

Życie
bez ryzyka



 

 

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 używaj telefonu komórkowego i innych 
urządzeń komunikacyjnych podczas 
prowadzenia pojazdu.

Nie prowadź pojazdów pod wpływem alkoholu 
lub innych substancji odurzających.

Nie przechodź i nie przebywaj
pod zawieszonymi ładunkami.
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RATUJĄCE ŻYCIE

NASZE REGUŁY
RATUJĄCE ŻYCIENie przechodź i nie przebywaj

pod zawieszonymi ładunkami.

Zachowuję szczególną ostrożność i spoglądam w górę 
przed przejściem przez miejsce pracy.

Jeśli widzę zawieszony ładunek, omijam strefę 
niebezpieczną.

Nie przekraczam barier wygradzających strefę 
podnoszenia ładunku.

Podejmuję działania, jeżeli widzę kolegę lub osobę 
trzecią, przechodzącą lub przebywającą pod 
zawieszonym ładunkiem.
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NASZE REGUŁY
RATUJĄCE ŻYCIE

NASZE REGUŁY
RATUJĄCE ŻYCIEPrzypnij szelki

bezpieczeństwa podczas 
pracy na wysokości.

Używam odpowiedniego sprzętu chroniącego 
przed upadkiem z wysokości, który jest w dobrym 
stanie technicznym.

Nigdy nie pracuję sam.

Nie wychodzę poza bezpieczny obszar, 
bez przypięcia mojej uprzęży do systemu 
asekuracyjnego.

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

Zachowuję bezpieczną odległość od maszyn 
i pojazdów w ruchu.

Przestrzegam zasad ruchu drogowego i poruszam 
się wyłącznie wyznaczonymi ciągami 
komunikacyjnymi.

Przed zbliżeniem się do maszyny, staram 
się nawiązać kontakt wzrokowy z operatorem.

Zatrzymuję kolegów i osoby trzecie zbliżających 
się do strefy podnoszenia ładunku.

Noszę ubrania o wysokiej widoczności z elementami 
odblaskowymi.
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NASZE REGUŁY
RATUJĄCE ŻYCIEPrzed wejściem do przestrzeni

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

Przed wejściem do przestrzeni zamkniętej, 
sprawdzam w niej atmosferę i zawartość tlenu.

Stale monitoruję atmosferę podczas pracy.

Używam sprzętu ewakuacyjnego.

Mam stałą łączność z asekurującą mnie osobą.

Nie schodź do wykopów bez
odpowiednich i prawidłowo
zainstalowanych rozpór.

Wchodzę do wykopu wyłącznie wtedy, gdy jestem do 
tego upoważniony.

W razie sytuacji niebezpiecznej przerwij pracę 
i powiadom o tym fakcie przełożonego.

6 7



NASZE REGUŁY
RATUJĄCE ŻYCIE

NASZE REGUŁY
RATUJĄCE ŻYCIEPrzed przystąpieniem 

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

Wykonuję prace przy wyłączonym zasilaniu chyba, 
że został dopuszczony wyjątek.

Stosuję blokady LOTO

Osobiście sprawdzam, w miejscu wykonywania pracy 
czy zasilanie zostało prawidłowo wyłączone.

Nigdy nie pracuję sam.

Posiadam aktualne uprawnienia i jestem 
upoważniony do wykonywania pracy.

Prace szczególnie niebezpieczne wykonuję wyłącznie 
na polecenie pisemne.

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

Sprawdzam stan techniczny wykorzystywanych 
urządzeń.

Wyznaczam strefę prac i upewniam się, że moja 
praca nie wpływa negatywnie na obszary 
poza wyznaczoną strefą.

Upewniam się, że w miejscu pracy nie występuje 
atmosfera wybuchowa.

Usuwam z obszaru wykonywanej pracy materiały 
i substancje łatwopalne.

Zapewniam dostęp do podręcznego sprzętu 
gaśniczego.
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NASZE REGUŁY
RATUJĄCE ŻYCIENie prowadź pojazdów 

pod wpływem alkoholu 
lub innych substancji 
odurzających.

Jeżeli będę kierował samochodem, nie spożywam 
alkoholu.

Jeżeli wiem, że będę spożywał alkohol, organizuję 
swoją podróż tak, abym nie musiał prowadzić samo-
chodu.

Podejmuję działania, gdy widzę, że ktoś w moim oto-
czeniu ma zamiar prowadzić samochód pod wpływem 
alkoholu lub innych środków odurzających.

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

W przypadku pilnego połączenia telefonicznego, 
zatrzymuję pojazd na czas trwania rozmowy 
lub korzystam z zestawu głośnomówiącego.

Programuję nawigację GPS wyłącznie, podczas 
postoju.

Nie sprawdzam i nie piszę wiadomości tekstowych 
podczas jazdy.

Koncentruję się na drodze.
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Usługi Facility Management:

ENGIE  Services Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

Tel.: 22 375 90 40 do 44

Instalacje mechaniczne:

ENGIE Technika Instalacyjna Sp. z o.o. 

ul. Czerniakowska 58, 00-717 Warszawa

Tel.: 22 851 97 40

Instalacje elektryczne:

ENGIE Elektromontaż Sp. z o.o. 

ul. Nasyp 6, 44-100 Gliwice

Tel.: 32 231 48 83

Źródła odnawialne, sprzedaż energii:

ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. 

ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

Tel.: 32 603 05 99

engie-polska.pl

Grupa ENGIE w Polsce

Zaopatrzenie w ciepło:

ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.

ul. Koszalińska 3D, 76-200 Słupsk 

Tel.: 59 848 63 00 

Pogotowie Ciepłownicze 993

ENGIE Term Sp. z o.o.

ul. Za Dworcem 3, 77-400 Złotów

Tel.: 67 263 35 44     

ENGIE Złotów Sp. z o.o.

ul. Za Dworcem 3, 77-400 Złotów

Tel.: 67 263 29 69

Usługi kompleksowe:

ENGIE EC serwis Sp. z o.o.

ul. Orląt Lwowskich 6, 76-200 Słupsk

Tel.: 59 847 44 80 

Pogotowie Techniczne 993
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