
Program „0 Tolerancji”

Wyższy Urząd Górniczy poszukując metod przełamania niedobrych 
trendów dotyczących wypadków przy pracy, będzie propagował dobre 
praktyki z nadzieją, że pracodawcy górników będą chcieli uczyć się od 
innych. Od innych czyli takich przedsiębiorców, którym udało się dobrze 
zmierzyć swoje siły i zamiary z wyzwaniami bhp. 
Dziś przedstawiamy, niektóre założenia bardzo efektywnego programu 
„0 Tolerancji”, który jest stosowany w  Górażdże Cement SA –
HeidelbergCement Grup, będącej liderem w krajowej produkcji cementu   
i jednym z największych w Polsce producentów betonu towarowego             
i kruszyw. 
W strukturze organizacyjnej tej spółki funkcjonuje 14 kopalń 
odkrywkowych na terenie południowo-zachodniej i północno-wschodniej 
Polski. Prawdopodobnie wiele elementów tego programu można 
zaadaptować i wdrożyć w kopalniach węgla kamiennego.



Trzy filary  programu „0 Tolerancji”:

 nie tolerujemy niebezpiecznych zachowań własnych, 
współpracowników oraz wszystkich osób obcych wykonujących 
określone zadania na terenie zakładu,

 zgłaszamy niebezpieczne zachowania i zauważone zagrożenia,
 podejmujemy odpowiednie działania w celu eliminacji zauważonych 

zagrożeń.

Powodzenie programu zależy od zaangażowania dyrektorów
kopalń, którzy powinni być liderami bezpiecznej pracy. 
W przypadku firmy Górażdże Cement tym liderem jest 
prezes Zarządu.



PROGRAM „0” TOLERANCJI 



Ostatnie wypadki w kopalniach węgla 
kamiennego były spowodowane m.in. 
zlekceważeniem elementarnych zapisów 
Kodeksu Pracy, które mają zabezpieczać 
załogi przed utratą zdrowia i życia podczas 
wykonywania obowiązków zawodowych.

 KODEKS PRACY:
- Art. 210 – Powstrzymanie się od pracy w przypadku gdy warunki pracy 
nie odpowiadają bhp i stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia 
pracownika lub innym osobom.

- Art. 211 – Podstawowe obowiązki pracownika, w szczególności 
punkty:
- 2 – Wykonywać prace zgodnie z przepisami
- 3 – Dbać o należyty stan maszyn, narzędzi oraz porządek
- 4 – Stosować środki ochrony zbiorowej oraz przydzielone środki       

ochrony indywidualnej
oraz punkt 7: współdziałać z pracodawcą i przełożonym w wypełnianiu 
obowiązków dotyczących bhp.



- Procedury ZSZ a w szczególności Procedura 
- VB-01.00.00 – zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych

VB- 05.00.00:
- zgłaszanie zagrożeń w miejscu pracy / kierownik, Dz. BHB Zielona   

skrzynka
- kontrole miesięczne przeprowadzane przez kierownika na podstawie 

list kontrolnych
- codzienne spostrzeżenia / dziennik budowy, e-mail

- Zarządzenia wewnętrzne 
- Komunikaty wypadkowe/Alerty HC i własne
- Instrukcje stanowiskowe

Górniczy telefon zaufania (32 736-19-45) 
został uruchomiony w WUG w styczniu 2011 r., 
ponieważ pracownicy kopalń z różnych 
powodów nie zgłaszają swoim bezpośrednim 
przełożonym sytuacji zagrażających 
bezpieczeństwu pracy.



Bezpieczne drogi „Zielone drogi”

 5 ZASAD BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIE PO 
TERENIE GÓRAŻDŻE CEMENT SA

1. Wchodzisz na teren zakładu włóż: HEŁM OCHRONNY 
DOKUMENT DOT. BEZPIECZEŃSTWA i KAMIZELKĘ 
ODBLASKOWĄ

2. Poruszaj się wyznaczonymi i oznakowanymi drogami

3. Stosuj się do wskazań znaków drogowych, znaków i tablic bhp

4. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez 
drogi i place, aby nie zostać potracony przez środki transportu 

5. Bez pracownika Górażdże Cement SA nie wchodź do pomieszczeń 
i obiektów przemysłowych

Transport materiałów i ludzi w 
ub.r. był przyczyną ok. 17%. 
wszystkich wypadków, do których 
doszło w zakładach górniczych. 
Ta grupa zdarzeń zajęła trzecie 
miejsce w rankingu 
najczęstszych sytuacji 
powodujących wypadki przy 
pracy w górnictwie po:  
potknięciach, poślizgnięciach lub 
upadkach osób (1021 wypadków 
- 30,24%) oraz oberwaniach się 
skał ze stropu lub z ociosu, 
spadnięciach, stoczeniach, 
obsunięciach się mas lub brył 
skalnych (677 wypadków -
20,05%).



Bezpieczne drogi oznaczone przerywaną zieloną linią.

Bezpieczne drogi „Zielone drogi”

Wyraźne oznaczanie miejsc 
szczególnie niebezpiecznych 
w wyrobiskach górniczych 
może przyczynić się do 
właściwego zachowania 
pracowników.

Może wizualizacja miejsc 
szczególnego zagrożenia pod ziemią 
powstrzymałaby górników przed 
przekraczaniem linii, za którą czyha 
na nich wyjątkowo duże, 
nietolerowane niebezpieczeństwo.



HeidelbergCement Sustainability Ambitions 2020 – wytyczne dla 
Polski dotyczące BHP

Cele BHP do 2020: 
 1) Zero wypadków śmiertelnych wśród pracowników własnych, podwykonawców 

i osób z zewnątrz;
 2) Zmniejszenie nieprzepracowanego czasu (nieobecności) w Grupie HC o 50 % 

do 2012 r. – tak aby uzyskać wskaźnik maksimum 2,4 LTI na 1 mln 
przepracowanych godzin; do 2020 wskaźnik 0 – rok odniesienia 2008 – 4,8

 3) Obniżenie do roku 2012 wskaźnika ciężkości wypadków o 50% - maksymalnie 
66 dni nieprzepracowanych na 1 mln godzin przepracowanych, oraz 0 w 2020 -
rok odniesienia 2008 – 132 dni

Pierwsze tygodnie 2011 roku przyniosły aż sześć wypadków śmiertelnych 
w kopalniach węgla kamiennego, jedną trzecią wszystkich takich zdarzeń 
w całym ub.r.  w tego typu zakładach górniczych. Przedsiębiorcy górniczy 
na pewno potrafią stworzyć realne plany produkcyjne oraz towarzyszące im 
zmniejszenie wskaźników wypadków. Nadzór górniczy chciałby poznać 
w tym roku kopalniane strategie bhp.



 ZAŁOŻENIA PROGRAMU



„0” TOLERANCJI

MÓWIĘ NIE – DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW I GOŚCI 
NIEPRZESTRZEGAJĄCYCH PRZEPISY I ZASADY BHP

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy to nie tylko zasady i regulaminy – to 
zapewnienie w praktyce mnie na terenie Górażdże Cement SA bezpieczeństwa i 
zdrowia.

Higiena i bezpieczeństwo w pracy, są dla mnie podstawowym nakazem. 
Pracuję tak, aby nie narazić na ryzyko wypadkowe swoich kolegów oraz gości 
przebywających na terenie zakładu. Nie chcę mieć wyrzutów sumienia, gdyby 
jakaś tragedia przydarzyła się mojemu koledze z pracy czy osobie obcej, dlatego, 
że coś zrobiłem niezgodnie z przepisami lub czegoś nie zrobiłem – nawet gdyby 
to nie była moja wina.

Podstawowa zasada, którą stosuję w pracy to zasada „O TOLERANCJI
DLA WSZYSTKICH NIEPRZESTRZEGAJĄCYCH PRZEPISY I ZASADY BHP”.

Asertywność potrzebna jest nie tylko 
pracownikom Grupy Górażdże. 
Górnicy kopalń podziemnych muszą się 
nauczyć mówić słowo „NIE” w sytuacjach 
ŁAMANIA ZASAD BHP I PRZEPISÓW.



„0” TOLERANCJI

10 ZASAD – Przykładowe 2 zasady.

1 „O TOLERANCJI” dla osób 
pozostawiających na drogach i 
przejściach różne materiały i 
przedmioty 

2 „O TOLERANCJI” dla 
pracowników niestosujących 
sprzętu ochrony indywidualnej / 
hełmów ochronnych, ochron 
słuchu i dróg oddechowych, oczu 
itp. / oraz odzieży i obuwia 
roboczego.

Każdy górnik jest kowalem swego losu.



„0” TOLERANCJI

10 ZASAD – Przykładowe 2 zasady.

3 „O TOLERANCJI” dla bałaganu na 
stanowiskach pracy oraz terenie 
zakładu.

4 „O TOLERANCJI” dla braku 
zabezpieczeń maszyn i urządzeń 
w osłony miejsc niebezpiecznych, 
braku sygnalizacji ostrzegawczej 
oraz niesprawnych i nieopisanych 
wyłączników

Porządek na stanowiskach pracy i drogach 
dojścia oraz stosowanie środków ochrony 
indywidualnej prawdopodobnie przyniosłoby 
zmniejszenie liczby wypadków w górnictwie 
o ok. 30 proc.



„0” TOLERANCJI

. 5 „O TOLERANCJI” dla braku 
zabezpieczeń:
- prac na wysokości
- pracach w wykopach
- odkrytych studzienek i kanałów 
kablowych itp

6 „O TOLERANCJI” dla osób 
kierujących pojazdami, jeżeli: nie 
stosują się do przepisów kodeksu 
drogowego a w szczególności:
- nie przestrzegają wskazań 
znaków drogowych
- nie używają 
świateł,kierunkowskazów oraz 
obowiązującej sygnalizacji 
ostrzegawczej

Bałagan i brak zabezpieczeń w rejonach pracy urządzeń 
i maszyn jest przyczyną wielu ciężkich urazów podczas pracy. 
Zabezpieczenie przed potencjalnymi pomyłkami podczas pracy 
pod ziemią może uchronić niejedno ludzkie życie.



 WDROŻENIE PROGRAMU W GÓRAŻDŻE CEMENT



ZASADY WDROŻENIA PROGRAMU W GÓRAZDŻE CEMENT:

1. UMIESZCZENIE INFORMACJI O PROGRAMIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ

2. UZUPEŁNIENIE PROGRAMÓW SZKOLEN OKRESOWYCH O PUNKT   
DOTYCZACY PROGRAMU „0” TOLERANCJI DLA WSZYSTKICH 
NIEPRZESTRZEGAJĄCYCH PRZEPISY I ZASADY BHP”.

3. DOBROWOLNA DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA DO PROGRAMU

4. REJESTR ZDARZEŃ/ZAGROŻEŃ POTENCJALNIE WYPADKOWYCH

Człowiek popełnia błędy. W ub.r. ok. 78 proc. 
wypadków przy pracy w górnictwie 
spowodowanych było tak zwanym 
czynnikiem ludzkim. Zabezpieczenia przed 
potencjalnymi pomyłkami podczas pracy pod 
ziemią może uchronić niejedno ludzkie życie.



DEKLARACJA  
PRZYSTĄPIENIA DO PRPOGRAMU „0 TOLERANCJI”

 Znam zasady obowiązujące w programie „0 Tolerancji” i zobowiązuję się do ich 
przestrzegania.

 Każdą uwagę lub spostrzeżenie odnotuję w „Rejestrze zdarzeń/zagrożeń potencjalnie 
wypadkowych”.

LP. Imię Nazwisko Data Podpis

W kopalniach nie pracują samobójcy 
i dlatego na pewno będzie wielu 
chętnych do przystąpienia i realizacji 
programu „0 Tolerancji” dla zagrożeń.



LP. ZGŁASZAJĄCY –
DATA 

ZGŁOSZENIA

KRÓTKI OPIS 
ZDARZENIA

PODJETE 
DZIAŁANIA 

PRZEZ 
KIEROWNIKA

UWAGI 

REJESTR 
ZDARZEŃ/ZAGROŻEŃ POTENCJALNIE WYPADKOWYCH



MIARY:

1.   ZWIĘKSZENIE ILOŚCI ZIDENTYFIKOWANYCH ZAGROŻEŃ/ZDARZEŃ 
POTENCJALNIE WYPADKOWYCH NA WYDZIALE/DZIALE 

2.   ELIMINACJA WYPADKÓW PRZY PRACY:
- PRACOWNIKÓW WŁASNYCH
- PRACOWNIKÓW FIRM OBCYCH



ZERO TOLERANCJI DLA NIEPRZESTRZEGANIA 
PRZEPISÓW I ZASAD BHP!

Co ty sam zrobiłeś dla poprawy BHP?

Górniku nie chowaj głowy w urobek – podejmij wyzwanie!



Zakres wdrożenia Programu „Zero tolerancji”

1. Przygotowanie i umieszczenie dodatkowych tablic, gablot poświęconych 
problematyce z zakresu bhp.



1.   SYGNAŁY NR 46 z 2009 r –
BEZPIECZNA CEMENTOWNIA / 
Bez tolerancji dla odstępstw BHP /

2. KWARTALNIK – BEZPIECZNE 
GÓRAŻDZE

bezpieczne@gorazdze.pl
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