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1 WPROWADZENIE 

 
Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy jest najwyższym priorytetem, ponieważ 

Gränges dąży do zapewnienia bezwypadkowego miejsca pracy. Efektywne zarządzanie 

energią i materiałami ma również kluczowe znaczenie dla Gränges, ponieważ poprawia 

rentowność, konkurencyjność i efektywność środowiskową firmy. 

1.1 Cel Polityki 
Celem tej polityki jest opisanie wysiłków i oczekiwań Gränges w celu zapewnienia 

bezpiecznego miejsca pracy i prowadzenia działalności przy minimalnym wpływie na 

środowisko. 

1.2 Zakres Polityki  
Niniejsza Polityka bezpieczeństwa pracy i środowiska (Environmental, Health and Safety 

Policy- w skrócie EHS) dotyczy wszystkich pracowników Gränges i osób, które 

bezpośrednio lub pośrednio związane są z jej działalnością. Obejmuje pracowników 

tymczasowych, np. niezależnych wykonawców, konsultantów pracujących w imieniu 

Gränges w siedzibie firmy lub poza nią. 

 
Niniejsza Polityka EHS zawiera przegląd zasad BHP Gränges i wyjaśnia podstawowe 

wymagania, których muszą przestrzegać pracownicy Gränges i inne osoby objęte niniejszą 

Polityką. W przypadku rozbieżności między Polityką EHS a lokalnymi wymaganiami i 

wytycznymi, o ile jest to prawnie możliwe, należy stosować dokument przewidujący bardziej 

rygorystyczne wymagania. 

 
Polityka EHS Gränges jest zgodna z programem zrównoważonego rozwoju firmy, a 

także Kodeksem Etycznym Gränges oraz stanowi podwaliny tych dokumentów. 

 
Każda osoba jest odpowiedzialna za przeczytanie, zrozumienie i przestrzeganie 

oczekiwanego przez Gränges zachowania przedstawionego w niniejszej 

Polityce bezpieczeństwa pracy i środowiska! 

1.3 Z kim się skontaktować? 
Jeśli potrzebujesz porady, skontaktuj się przede wszystkim ze swoim przełożonym lub 

lokalnym kierownikiem produkcji. Możesz również skontaktować się ze Starszym 

wiceprezesem ds. inżynierii procesowej i rozwoju operacyjnego (SVP Process 

Engineering & Operational Development). 

 
 

1.4 Odnośniki do innych polityk 
• Globalny kodeks etyczny, link: 

• Globalna polityka dotycząca spożywania alkoholu i narkotyków, link. 

• Lokalne środowisko pracy lub polityki i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. 
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2 DEFINICJE 
 

Na potrzeby Polityki EHS Gränges należy stosować następujące definicje. 

 
KLUCZOWE POJĘCIA DEFINICJA 

Standard 5S 5S (ang. Sort, Straighten, Shine, Standarize, Sustain) angażuje ludzi 
poprzez stosowanie „standardów” i „dyscypliny”. Nie chodzi tylko o 
utrzymanie porządku, ale o skoncentrowanie się na utrzymaniu 
standardów i dyscypliny w zarządzaniu organizacją - wszystko to 
osiągnięte przez utrzymywanie i okazywanie szacunku zasadom 
Gemba [miejsce pracy] każdego dnia. 

 
Działania są następujące: 

• Sortowanie (Sort): Sortuj i oddziel to, co jest potrzebne i 
niepotrzebne w Twojej okolicy. 

• Systematyka/ uporządkowanie (Straighten): Ułóż 
potrzebne elementy tak, aby były gotowe i łatwe w użyciu. 
Wyraźnie określ lokalizacje wszystkich przedmiotów, aby 
każdy mógł je znaleźć i zwrócić po zakończeniu zadania. 

• Sprzątanie/czystość (Shine): Utrzymuj swoje miejsce 
pracy i sprzęt w czystości, aby zachować standardy i 
móc zidentyfikować usterki. 

• Standaryzacja (Standarize): Należy często przeglądać 
pierwsze trzy z 5S i sprawdzać, czy standardowe 
procedury Gemba są stosowane 

• Samodyscyplina/utrzymanie 
(Sustain):Przestrzegaj zasad, aby utrzymać wysoki 
standard i ulepszaj go każdego dnia. 
 

Pracownik kontraktowy Osoby pracujące w siedzibie firmy lub poza nią w imieniu Gränges. 

Przypadki udzielenia pierwszej 
pomocy (FAC) S1 

Drobne obrażenia związane z pracą lub choroby zawodowe 
niesklasyfikowane jako wypadki podlegające zgłoszeniu. 

Zdarzenie bez urazu (IFE-Injury 
free event) 

Incydent, który nie skutkuje urazem, chorobą lub 
nieprzestrzeganiem norm środowiskowych, ale mógłby skutkować 
w nieco innych okolicznościach. 

liczba IFE na FTE  Liczba zdarzeń bez obrażeń (IFE) przypadających na jednego 
pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (FTE - full-
time employee). 

Uraz powodujący utracenie dnia
roboczego  (Lost workday 
injury) 

Uraz powodujący jeden lub więcej dni kalendarzowych 
(następujących po dniu poniesienia urazu lub choroby), kiedy 
pracownik nie może pracować z powodu urazu lub choroby 
związanej z pracą. 

Utracone dni robocze (LWD -
Lost workdays) 

Suma dni roboczych zgromadzonych przez pracowników, którzy byli 
nieobecni w pracy z powodu poniesienia urazu powodującego 
utracenie dnia pracy. 

Zdarzenie wymagające
interwencji lekarskiej (MTC -
Medical treatment case)  

Incydent wymagający interwencji lekarskiej. 

Interwencja lekarska Wszelkie zabiegi wykraczające poza pierwszą pomoc. Leczenie jest 
wykonywane przez lekarza lub zarejestrowanego specjalistę na 
podstawie stałych zaleceń lekarza. Nie obejmuje to udzielania 
pierwszej pomocy, nawet jeśli jest ona prowadzona przez lekarza 
lub zarejestrowanego specjalistę. 
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Przypadek ograniczenia pracy 
(RWC - Restricted work case) 

Przypadek, w którym kierownictwo uniemożliwia lub lekarz bądź inny 
licencjonowany pracownik służby zdrowia zaleca, aby pracownik nie 
wykonywał jednej lub więcej rutynowych obowiązków w ramach 
normalnie przydzielonej pracy lub nie pracował przez całą zmianę z 
powodu urazu lub choroby związanej z pracą. 
Sprawa dotycząca pracy podlegającej ograniczeniom nie jest 
rejestrowana jako sprawa dotycząca pracy objętej ograniczeniami, 
jeśli pracownik odczuwa niewielki dyskomfort mięśniowo-szkieletowy, 
a lekarz lub inny licencjonowany pracownik służby zdrowia 
zdecyduje, że pracownik jest w pełni zdolny do wykonywania 
wszystkich rutynowych funkcji zawodowych, ale 

 

 
 

3 ZASADY OGÓLNE 
 

• Zawsze przestrzegaj wymagań prawnych. Jeśli zaistniał jakikolwiek przypadek 

niezgodności, upewnij się, że opracowano plan działania w celu jego 

wyeliminowania. 

• Dąż do miejsca pracy bezwypadkowego i oszczędzającego swoje zasoby, 

przestrzegając zasad określonych w niniejszej Polityce. 

3.1 Systemy zarządzania 
• Gränges wdraża swoją Politykę EHS za pomocą systemów zarządzania BHP, 

które są oparte na identyfikacji zagrożeń oraz ocenie i kontroli ryzyka. Celem 

Grängesa jest to, aby: 

o wszystkie zakłady posiadały system zarządzania bezpieczeństwem i 

higieną pracy (BHP) zgodnie z normami OHSAS 18001 lub ISO 45 000. 

Podstawą takiego systemu zarządzania są ogólne zasady Konwencji 

MOP dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy z 1981 r. (Nr 155), 

o wszystkie zakłady posiadały systemy zarządzania zgodne z ISO 

14001 (zarządzanie środowiskowe) oraz ISO 50001 (zarządzanie 

pracodawca nakłada na pracownika ograniczenie pracy, aby 
zapobiec rozwojowi poważniejszego stanu. 

Łączny wskaźnik wypadków 
podlegających zgłoszeniu 
(TRR - Total Recordable 
Rate) 

Całkowita liczba wypadków podlegających zgłoszeniu (MTC + 
RWC + LWC) na milion przepracowanych godzin. 

Zdarzenie, które jest przypadkiem wymagającym interwencji 
lekarskiej, przypadkiem ograniczenia pracy lub przypadkiem 
utraconego dnia pracy. 

Wypadek podlegający 
zgłoszeniu (recordable accident 
case) 

Całkowita liczba utraconych dni roboczych przypadająca na milion 
przepracowanych godzin 

Ciężkość wypadków (severity 
rate) 

Nieodwracalne obrażenia, takie jak amputowany palec lub utrata 
wzroku, odwracalne obrażenia powodujące długotrwałe bóle lub 
inne dolegliwości pracownika lub wypadek skutkujący 
nieobecnością w pracy dłuższą niż 15 dni. 

Poważny uraz 
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energią), 

o dążyć do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania 

środowiskowego i bhp w celu poprawy bezpieczeństwa pracy 

i środowiskowych efektów działalności, 

o przestrzegać wszystkich wymagań prawnych oraz wszelkich innych 

wymagań dotyczących Gränges, w tym wymagań naszych Klientów. 

 
4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU PRACY 

 
We wszystkich swoich działaniach mających na celu wytwarzanie produktów i 

świadczenie usług, Gränges stara się stale ulepszać środowisko pracy, a także 

świadomość i zachowanie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Gränges dąży do 

stworzenia bezwypadkowego miejsca pracy, które chroni zdrowie i sprzyja dobremu 

samopoczuciu pracowników oraz wszystkich osób bezpośrednio lub pośrednio 

związanych z jego działalnością. Żadna osoba nie powinna być narażona na ryzyko 

poniesienia jakichkolwiek obrażeń w miejscu pracy należącym do Gränges. 

4.1 Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka (Hazard identification and 
risk assessment , HIRA) 

• Aktywne stosowanie co najmniej "5 krytycznych" kategorii zagrożeń, które mają 

najwyższy priorytet. 

o Osłona, odłączenie napięcia maszyny i wystawienie tablic ostrzegawczych, 

weryfikacja czynności (LOTOV), tj. upewnienie się, że maszyna jest 

całkowicie wyłączona i pozbawiona zasilania przed rozpoczęciem prac 

konserwacyjnych. 

o Urządzenia mobilne (np. środki transportu). 

o Zabezpieczenie przed upadkiem. 

o Przestrzenie zamknięte (np. zbiorniki, kanały). 

o Topienie metalu. 

• Wdrożenie analizy zagrożeń, oceny ryzyka i środków kontroli ryzyka dla zadań 

rutynowych i nierutynowych, za pomocą analizy bezpieczeństwa pracy (Job-safety-

analysis, JSA) dla rutynowych czynności i pozwoleń na prace konserwacyjne 

wykonywanych przez własnych pracowników i wykonawców. Statystyki i analizy 

wypadków i incydentów mogą być wykorzystywane do analizy zagrożeń i ryzyka. 

• Prowadzenie opartego na lokalizacji ustrukturyzowanego programu 

zaangażowania pracowników za pomocą mierzalnych i adekwatnych 

wskaźników wyprzedzających. Obejmuje to wdrożenie programu (chodź-

obserwuj-zgłaszaj) Walk-Observe-Communicate, w ramach którego pracownicy 

obserwują działania i omawiają ryzykowne zachowania i możliwe ulepszenia. 

• Zapewnienie czystego, uporządkowanego i bezpiecznego środowiska pracy 

zorganizowanego zgodnie z zasadami 5S w celu proaktywnej i szybkiej identyfikacji 

i usuwania zagrożeń bezpieczeństwa oraz wspierania bezpiecznego zachowania. 

• Podczas pracy lub prowadzenia działalności na rzecz Gränges wszyscy 

pracownicy i pracownicy kontraktowi muszą być w stanie funkcjonować z 

niezachwianym osądem. Oznacza to powstrzymanie się od konsumpcji 

substancji odurzających i / lub alkoholu. 

4.2 Zgłaszanie danych dotyczących bezpieczeństwa 
• Zgłaszaj zdarzenia bez urazów (Injury Free Events, IFE) i niebezpieczne warunki/zachowania 

• Rejestruj i klasyfikuj wszystkie wypadki i incydenty, zarówno z faktycznymi, jak 

i potencjalnymi konsekwencjami: 
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o rzeczywiste konsekwencje: przypadki wymagające udzielenia 

pierwszej pomocy (First-Aid Case FAC), przypadki wymagające 
interwencji lekarskiej (Medical Treatment Case, MTC), przypadki 

ograniczenia pracy (Restricted Work Case, RWC), utracone dni 
robocze (Lost Workday, LWD). 

o Potencjalne konsekwencje: Lekkie - Średnie - Ciężkie w zależności 

od potencjalnej wagi wypadku. 

• Przeprowadź czynności kontrolne odnośnie możliwych do zarejestrowania 

przypadków lub liczby zdarzeń bez obrażeń (IFE) i przypadków wymagających 

udzielenia pierwszej pomocy (FAC) z poważnymi potencjalnymi konsekwencjami. 

Czynności kontrolne powinny obejmować przeprowadzenie analizy przyczyn 

źródłowych oraz określenie działań naprawczych i zapobiegawczych. Przegląd 

skuteczności należy przeprowadzić w ciągu 3 miesięcy, aby zamknąć sprawę. 

• Jako część cyklu planowania biznesowego zdefiniuj wskaźniki i cele 

specyficzne dla danej lokalizacji i raportuj co miesiąc faktyczne wyniki. 

Minimalne wymagania to: 

o Wskaźniki opóźnień: łączny wskaźnik wypadków podlegających zgłoszeniu, 

 Wskaźnik ciężkości wypadków 

o Wiodące wskaźniki: liczba zdarzeń bez obrażeń (IFE) przypadających na 

jednego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (FTE - 

full-time employee), wskaźnik programu zaangażowania. 

 
4.3 Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa 

• Aktywnie poprawiaj poziom swojej wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, odbywając regularne kontrole zdrowotne, a także szkolenia w 

zakresie „5 krytycznych” kategorii zagrożeń (dot. 3.2), bezpieczeństwa maszyn, 

sprzętu ochrony osobistej, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, pierwszej pomocy 

i reagowania w sytuacjach awaryjnych. 

• Co najmniej raz w roku bierz udział w kompleksowym szkoleniu z zakresu 

bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników, personelu tymczasowego i 

kierowników. Nowych pracowników należy zawsze przeszkolić przed 

rozpoczęciem pracy. 

• Pracownikom linii produkcyjnych należy zapewnić specjalne szkolenie w 

zakresie bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza z określonych aspektów ich pracy, 

jak np. zapobiegania urazom dłoni i palców. 

 
5 ZASADY HIGIENY PRACY 

 
• Ocena ryzyka, identyfikacja zagrożeń oraz programy kontrolne powinny 

uwzględniać ryzyko dotyczące higieny w miejscu pracy (dot. oczekiwania dotyczące 

bezpieczeństwa w miejscu pracy). 

• Program ograniczania hałasu powinien być stosowany i oparty na lokalizacji. 

• Program poprawy ergonomii pracy powinien być stosowany i oparty na lokalizacji. 

 
6 ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
Gränges stale dąży do ulepszania swoich działań i procesów, aby zmniejszyć wpływ na 

środowisko i zużycie zasobów naturalnych. Ciągła poprawa wydajności procesu i uzysku 

metalu doprowadzi do zmniejszenia jednostkowego zużycia wody i energii, a także mediów 

wykorzystywanych w procesie. Poprzez swoją działalność w zakresie przetapiania metali 
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Gränges dąży do jak największego ograniczenia stosowania pierwotnego aluminium i 

składników stopowych. Jest to możliwe dzięki recyklingowi i wydajnemu przetapianiu złomu 

powstałego na skutek procesów wewnętrznych, a także złomu zakupionego od podmiotów 

trzecich. 

 
Gränges opracowuje, produkuje i sprzedaje produkty, które umożliwiają jego klientom i 

końcowym odbiorcom projektowanie, wytwarzanie i użytkowanie produktów o ograniczonym 

wpływie na środowisko. W ten sposób Gränges aktywnie dąży do wniesienia swojego wkładu 

w efektywną pod względem wykorzystywania zasobów i zrównoważoną gospodarkę o obiegu 

zamkniętym. 

6.1 Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka (HIRA) 
• Prezentuj ostrożne podejście do zagrożeń dla środowiska. 

• Zgłaszaj sygnały ryzyka dla środowiska w systemach zarządzania 

incydentami specyficznymi dla danego miejsca. 

• Zgłoś kluczowe ryzyka, aby regionalny zespół zarządzający wdrożył odpowiednie  

działania łagodzące. 

• Środki ograniczania zagrożeń środowiskowych powinny stanowić integralną część 

procesów inwestycyjnych i prac konserwacyjnych. 

• Prowadź ustrukturyzowany program zaangażowania pracowników oparty na ich 

lokalizacji za pomocą mierzalnych i odpowiednich wskaźników wyprzedzających. 

6.2 Sprawozdawczość w zakresie środowiska 
• Zdefiniuj cele wskaźników charakterystycznych dla danej lokalizacji, aby ograniczyć 

wykorzystanie zasobów naturalnych i/lub zmniejszyć ilość odpadów i emisji, zgodnie 

ze wspieranymi celami zrównoważonego rozwoju opartymi na lokalizacji. Taka 

sprawozdawczość powinna stanowić część cyklu planowania biznesowego, a jej 

rzeczywiste wyniki należy zgłaszać co najmniej raz w roku. 

• Minimum następujące wskaźniki powinny być raportowane: 

o wolumeny zużycia metalu: metal pierwotny, dodatki stopowe, bloki 
aluminiowe i wsady do ponownego walcowania, wsady złomu 
zewnętrznego, sprzedaż złomu, sprzedaż żużlu. 

o Zużycie energii: prąd, ogrzewanie z sieci miejskiej, gaz ziemny, 

propan, olej napędowy, benzyna. 

o Zakupiony koszyk energetyczny według źródła. 

o Emisje wytwarzane do powietrza, wody i gleby. 

o Woda: pobór wody według źródła, zużycie wody według przeznaczenia 

(proces, chłodzenie, gospodarstwo domowe), zrzut wody według 

przeznaczenia i jakości, zużycie wody, ryzyko związane z wodą. 

• Powyższe działania powinny mieć na celu: 

o zmniejszenie zużycia energii i wody; niebezpiecznych odpadów; ogólnych 

odpadów materiałowych (drewno, papier, olej, tworzywa sztuczne) w 

stosownych przypadkach; emisji do powietrza, wody, cząstek stałych, w 

stosownych przypadkach; żużlu; zużycia pierwotnych metali i pierwiastków 

stopowych. 

o zwiększenie wskaźników recyklingu dla aluminium pochodzącego z 
recyklingu zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego; wydajności 
produkcji metali. 
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6.3 Szkolenie środowiskowe 
• Regularne szkolenia środowiskowe dla wszystkich pracowników, pracowników 

tymczasowych i menedżerów powinny być przeprowadzane w celu poprawy ich 

świadomości i umiejętności środowiskowych. Nowych pracowników należy zawsze 

przeszkolić przed rozpoczęciem ich pracy. 

• Zapewnienie specjalnych szkoleń środowiskowych dla pracowników produkcyjnych, 

w tym zawierających takie aspekty, jak zarządzanie metalami, energią, odpadami, 

wodą itp. 

 

7 AKTUALIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP 
 

• Organizować program samokontroli w oparciu o lokalizację, aby zweryfikować 

skuteczność Systemu Zarządzania BHP. 

• Przeprowadzać co najmniej raz w roku formalną i udokumentowaną ocenę 

zarządzania w oparciu o lokalizację oraz wynik programu samokontroli. 

• Uczestniczyć w audytach krzyżowych opartych na lokalizacji i przeprowadzać je 

zgodnie z planem audytów krzyżowych Gränges. Celem audytu krzyżowego jest 

przegląd działania co najmniej „5 krytycznych” kategorii zagrożeń, jak również 

wpływu na środowisko i programów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Uczestnicy z innych lokalizacji będą uczestniczyć w takich audytach krzyżowych w 

celu wymiany najlepszych praktyk. 

• Zaprezentować sprawozdanie z wyników odpowiednich audytów podczas corocznego  

spotkania Zarządu Grupy w grudniu (sporządzony przez Prezesa regionu). 

 
8 PRZYPADKI NIEZGODNOŚCI 

 
Wszelkie odstępstwa lub wyjątki od niniejszej Polityki EHS muszą być wcześniej zatwierdzone 

lub rozwiązane przez Starszego wiceprezesa ds. inżynierii procesowej i rozwoju operacyjnego 

Gränges. 

 

9 AKTUALIZACJA 
 

Polityka EHS jest regularnie aktualizowana przez Starszego wiceprezesa ds. inżynierii 

procesowej i rozwoju operacyjnego Gränges.i zatwierdzana przez Dyrektora Generalnego. 

 
10 HISTORIA AKTUALIZACJI 

 
Niniejsza Polityka EHS została zaktualizowana w kwietniu 2020 r. Najważniejsze zmiany obejmują: 

• Ogólna aktualizacja zarysu i treści polityki. Obejmuje to dodanie sekcji 2 dotyczącej 

definicji, a także wyjaśnienie podrozdziałów 3 Zasady ogólne; 4 Zasady bezpieczeństwa 

w miejscu pracy; 5 Zasady higieny pracy; 6 Zasady ochrony środowiska. 

• Dodanie większej ilości szczegółowych informacji dotyczących identyfikacji zagrożeń 

dla środowiska i oceny ryzyka, a także sprawozdawczości i szkoleń dotyczących 

środowiska. 

 


