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Bezpieczeństwo, zdrowie i higiena pracy naszych pracowników, podwykonawców, osób niezależnych, klientów  

i wszystkich osób będących w relacji z naszą firmą są naszym najwyższym priorytetem dlatego: 

 
 

1. Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników jest dla nas równie ważne jak zysk i produkcja, i w razie konfliktu, 

bezpieczeństwo ma wyższy priorytet.  
 

2. Żadna praca nie jest na tyle pilna i istotna aby nie mogła być zrobiona w sposób bezpieczny. Dział BHP 

reprezentuje Zarząd firmy i ma pełne prawo zatrzymać wszystkie aktywności związane z firmą 

kiedykolwiek zagrożone jest zdrowie i życie osób. 
 

3. Efektywny system zarządzania bezpieczeństwem jest odpowiedzialnością przełożonych, ale leży w gestii 

każdego pracownika.   
 

4. System Zarządzania BHP jest zasadniczym narzędziem w pracy dla każdego pracownika niezależnie gdzie i jak 

praca ta jest wykonywana.  
 

5. Wszystkie wykonywane przez nas operacje i prace muszą być zgodne z wymaganiami i regulacjami prawnymi 

będącymi w relacji do warunków lokalnych. 
 

6. Warunkiem wykonywania pracy jest bezpieczeństwo, które zwiększamy analizując i kontrolując ryzyko, 

sprawdzając, zarządzając i weryfikując działania.   
 

7. Wszystkich niepożądanych zdarzeń można uniknąć poprzez efektywne planowanie, zarządzanie, inspekcje, 

osobiste sprawdzanie bezpieczeństwa, szkolenia, wzajemny szacunek, zaangażowanie, audyty i współpracę. 
 

8. Ciągle szukamy możliwości poprawy wydajności naszego systemu bezpieczeństwa analizując zdarzenia, 

wyciągając wnioski, analizując przeszłe wyniki i wyznaczając cele. ST
3
 podejmuje wszelkie kroki aby zapobiec 

wypadkom i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.   
 

9. Zapewniamy kadrowe i finansowe zasoby aby utrzymywać efektywność naszego systemu zarządzania 

bezpieczeństwem.  
 

10. Zapewniamy profesjonalną informację o BHP, monitorujemy i mierzymy stan BHP, udzielamy odpowiedniej 

informacji naszym kierownikom i wszystkim interesariuszom.  
 

11. Zachęcamy wszystkich do dbania o swoje zdrowie, poprawy swojej kondycji fizycznej, promocji 

bezpieczeństwa i standardów dbania o siebie, a także wspólnego zadowolenia z przebywania w miejscu pracy. 
 

12. Tam gdzie jest to możliwe staramy się konsultować z naszymi pracownikami planowanie prac, promocję 

odpowiedzialności, otwartość, dawanie informacji zwrotnej, raportowanie dla dobra wspólnego. 

 

System Zarządzania Bezpieczeństwem ST3 Offshore sp. z o.o. jest zgodny z wymaganiami normy BS OHSAS 

18001:2007 i jest częścią Systemu Zarządzania firmy, który jest dostępny dla wszystkich pracowników. Pracownicy 

są zobowiązani do zrobienia wszystkiego co właściwe i wymagane aby zachowywać się zgodnie z tą polityką. 
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