W przypadku pytań
lub wątpliwości skontaktuj
się z najbliższym specjalistą
BHP lub wejdź na:
www.skanska.pl/bhp,
one.skanska/bhp

Ryzyko na stanowisku

17.
Standard pracy

Standard ten:
•

zawiera wymagania
wynikające z prawa
i norm polskich
oraz wewnętrznych
uregulowań Skanska S.A.

•

jest obligatoryjny dla
wszystkich jednostek
Skanska S.A.

•

pomaga zapewnić
bezpieczne i skuteczne
praktyki podczas prac.

Wersja 1.1

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić podczas oceny ryzyka
zawodowego.
Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z głównym elementów zarządzania ryzykami
w Skanska. Stanowi element procesu ciągłego doskonalenia naszych standardów
bezpieczeństwa. Ma na celu zapobieganie zagrożeniom zawodowym i w konsekwencji
wypadkom.

1. Ocena ryzyka zawodowego jest
procesem analizowania i wyznaczania
dopuszczalności ryzyka.
2. W Skanska proces oceny ryzyka
zawodowego jest realizowany jako Ocena
Ryzyka na Stanowisku oraz Ocena Ryzyka
dla Zadania.
3. W Skanska ocena ryzyka zawodowego jest
przeprowadzana dla wszystkich stanowisk
pracy.
4. Za przeprowadzenie oceny ryzyka
zawodowego odpowiada osoba kierująca
jednostką organizacyjną. Dla budowy jest to
nadzór liniowy.
5. Identyﬁkacja i analiza zagrożeń oraz
zdarzeń niebezpiecznych ma na celu
ustalenie potrzeby działań zmierzających
do eliminacji lub zmniejszenia ryzyka
w środowisku pracy.
6. Identyﬁkacja zagrożeń to działanie
zmierzające do rozpoznawania ewentualnych
zagrożeń i określenia ich charakteru. Ma to
pozwolić na stwierdzenie, czy stan środowiska
pracy może spowodować wypadek, chorobę
lub inną szkodę.
7. Zarządzanie ryzykiem to proces obejmujący
ocenę ryzyka oraz jego eliminowanie lub
ograniczanie.
8. Zarządzanie ryzykiem obejmuje:
• analizę ryzyka – opis i charakterystykę
obiektu oceny ryzyka, identyﬁkację
zagrożeń i szacowanie ryzyka
• wartościowanie ryzyka
• ograniczanie lub eliminację ryzyka
– wybór działań ograniczających lub
eliminujących ryzyko oraz ich realizację.
9. Każdy nowo zatrudniony w Skanska jest
zapoznawany w trakcie wstępnego szkolenia

BHP z zagrożeniami oraz Oceną Ryzyka dla
Stanowiska, na którym będzie pracował.
10. Ocena Ryzyka dla Zadania jest
przeprowadzana w procesie przygotowania
produkcji dla wszystkich zadań
przewidzianych harmonogramem robót.
11. Ocena Ryzyka dla Zadania jest dokumentem
niezbędnym do przygotowania Instrukcji
Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR),
Z dokumentami tymi są zapoznawani
pracownicy przewidziani do realizacji robót
objętych zadaniem.
12. Należy zwrócić szczególną uwagę na Ocenę
Ryzyka dla Zadania należącego do grupy
prac szczególnie niebezpiecznych.
13. Ocenę Ryzyka dla Stanowiska i Ocenę Ryzyka
dla Zadania należy dokonywać w procesie
zespołowym, z udziałem kompetentnych
i przeszkolonych osób, w tym pracowników
ﬁzycznych – bezpośrednio zaangażowanych
w dane prace.
14. W ocenie ryzyka zawodowego należy
uwzględniać informacje zawarte
w dostępnych dokumentach, projektach,
instrukcjach oraz raportach z wypadków,
incydentów, zdarzeń potencjalnie
wypadkowych, awarii i innych zakłóceń
w produkcji lub funkcjonowaniu zespołu,
dla którego prowadzona jest ocena.
15. Ocena Ryzyka dla Stanowiska i Ocena
Ryzyka dla Zadania powinny zawierać
informacje dotyczące kluczowych
zagrożeń, metod i środków ich
likwidacji lub ograniczenia oraz osób
i terminów związanych z ich wdrożeniem
i monitorowaniem.
16. Wyniki oceny ryzyka zawodowego
należy przekazywać zainteresowanym

pracownikom i osobom trzecim w trybie
informacji sygnalnych, spotkań, dyskusji,
szkoleń oraz ogłoszeń na tablicach na
budowach.
17. Dokumentowanie oceny ryzyka
zawodowego odbywa się w formie
pisemnej, na ustalonych i zatwierdzonych
do stosowania w Skanska formularzach.
18. Ocena ryzyka zawodowego jest częścią
planowania w zakresie bezpieczeństwa
pracy.
19. Każda zmiana w zakresie obowiązującego
ustawodawstwa, stosowanej technologii,

oprzyrządowania, maszyn, narzędzi
i zatrudniania nowych pracowników,
a także zaistnienia wypadków, awarii,
katastrof i innych zakłóceń w produkcji,
skutkuje obowiązkiem rewizji
dotychczasowej oceny ryzyka zawodowego
i przeprowadzania jej od nowa.
20. Wszelkie zmiany wynikające z ponownej
oceny ryzyka zawodowego należy
komunikować osobom zainteresowanym.
21. W Skanska S.A. obowiązują standardy
szczegółowe dotyczące metodyki
stosowanej oceny ryzyka zawodowego.

