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Regulamin Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

 
W Corialis wierzymy, że sukces można osiągnąć wyłącznie dzięki ludziom, którzy są najważniejszym 

zasobem wnoszącym wkład w naszą kulturę i wyniki prowadzonej działalności. Bezpieczeństwo  

i higiena pracy stanowią kluczową wartość i strategiczny cel w Corialis. Wypadkom można zapobiegać 

i dlatego każdy wypadek to o jeden wypadek za dużo. Chcemy być postrzegani jako firma prawdziwie 

zaangażowana w dbanie o zdrową i bezpieczną przyszłość: 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowią dla nas zawsze kluczową wartość i cel nadrzędny. 

• Naszym głównym celem jest bezpieczny i zdrowy powrót do domu po całym dniu pracy. 

• Dbamy zarówno o zdrowie i bezpieczeństwo własne jak i innych. Zapewniamy, że nasze działania 

nie wyrządzą szkody jakiejkolwiek innej osobie. 

• Prowadzimy otwartą komunikację, co ma na celu zgłaszanie i eliminowanie wszelkich 

niebezpiecznych działań, niebezpiecznych warunków i podejmowanie działań, wypadków oraz 

niedoszłych wypadków, z jakimi możemy mieć do czynienia. Wszyscy informujemy również  

o działaniach godnych uwagi i zachęcamy do propagowania bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Wszyscy dokładamy starań, aby unikać i zapobiegać szkodom, obrażeniom powstałym w wyniku 

wypadku przy pracy czy zwolnieniom lekarskim, jak również zapewniać zdrowe i bezpieczne 

środowisko pracy zarówno dla nas samych jak i dla naszych współpracowników, klientów, 

dostawców i kontrahentów zaangażowanych w prowadzoną przez nas działalność. 

Regulamin oraz zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy mają zastosowanie do wszystkich osób 

świadczących pracę na rzecz Corialis, działających na rzecz lub na zlecenie Corialis, niezależnie od tego, 

czy są jej pracownikami, kontrahentami, podwykonawcami, przedstawicielami czy też członkami 

kierownictwa. 

Zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

1. Wszystkim wypadkom i incydentom można zapobiec. 

2. Personel każdego szczebla posiada kompetencje, wiedzę, umiejętności oraz wsparcie 

zapewniające bezpieczne wykonywanie powierzonych obowiązków. 

3. Teren zakładu jak i środowisko pracy, materiały, urządzenia i maszyny muszą być bezpieczne i nie 

mogą stwarzać niedopuszczalnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby 

współpracującej z firmą. 



 

 

2 

 

4. Ogromne znaczenie mają komunikacja, zaangażowanie i konsultacje. 

5. Dążymy do nieustannego doskonalenia środków i działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

6. Uznajemy kluczową rolę, jaką odgrywa zarząd w zapewnieniu bezpiecznego i zdrowego środowiska 

pracy. 

7. Niniejszy Regulamin stanowi bezpośredni i podstawowy cel wszystkich pracowników Corialis. 

W celu wspierania tych zasad: 

• Postępujemy zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi i odnośnymi wymogami prawnymi, 

regulacjami oraz kodeksami postępowania dotyczącymi prowadzonej przez nas działalności. 

• Utrzymujemy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy do prowadzenia naszej działalności. 

• Angażujemy personel w ocenę ryzyka podejmowanych czynności. 

• Wszystkie nasze działania są planowane, organizowane, kontrolowane, monitorowane  

i poddawane przeglądom z zastosowaniem odpowiednich środków zapobiegawczych  

i ochronnych. 

• Od każdego oczekujemy odpowiedzialnego zachowania. 

• Dostarczamy niezbędne informacje, instrukcje i procedury robocze, zapewniamy stosowne 

szkolenia i zasoby umożliwiające pracownikom unikanie zagrożeń, bezpieczne wykonywanie 

zadań oraz dbanie o kulturę bezpieczeństwa i higieny pracy w Corialis. 

• Aktywnie promujemy i dążymy do otwartej komunikacji ze wszystkimi zaangażowanymi 

stronami oraz poszukujemy propozycji usprawnień. Obejmuje to informowanie o wszelkich 

niebezpiecznych warunkach, wypadkach i niedoszłych wypadkach, a także godnych uwagi 

staraniach i pozytywnej promocji środków w zakresie BHP. 

• Dokładamy starań celem okresowego raportowania, oceny i rewizji skuteczności procedur 

BHP, jak również tworzenia powiązanych planów działania z zakresu BHP w dążeniu do 

nieustannego doskonalenia w tym obszarze. 

• Dokładamy starań celem prowadzenia regularnych kontroli i rewizji systemów w celu 

zapewnienia zgodności. 

• Przewidujemy niezbędne wytyczne i środki dotyczące pracy osób spoza Corialis, takich jak 

podwykonawcy. 
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Oczekujemy, że wszyscy pracownicy i osoby działające na rzecz Corialis będą dążyć do realizacji celów 

określonych w niniejszym Regulaminie. Każdy musi działać proaktywnie i okazywać wsparcie, 

przyjmując postawę lidera bezpieczeństwa wśród swoich współpracowników. 

Niniejszy Regulamin zostanie przedstawiony wszystkim osobom pracującym pod nadzorem Corialis  

i na żądanie będzie udostępniany osobom zainteresowanym. 

  

Marzec 2021        Johan Verstrepen  
Prezes Grupy Corialis 

 


