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bezpieczeństwa

> Zawsze stosuj środki ochrony indywidualnej,  

> Zawsze przed rozpoczęciem pracy lub jej kontynuowaniem, 
upewnij się, że posiadasz plan i pozwolenie na prace w pobliżu linii
wysokiego napięcia,
> Zawsze używaj środków ochrony indywidualnej odpowiednich
do miejsca pracy i stosuj się do zasad bezpieczeństwa,

> Nigdy nie podejmuj żadnej pracy przed instruktażem                           
i potwierdzeniem Twoich kompetencji,

> Nigdy nie pracuj i nie prowadź pojazdów pod wpływem 
narkotyków lub alkoholu,

> Zawsze sprawdź urządzenie elektryczne przed użyciem,

> Zawsze używaj szelek bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości, 
chyba, że masz zapewnioną inną ochronę,

> Zawsze zabezpieczaj miejsce wykopu i nie umieszczaj sprzętu 
i miejsca magazynowania w odległości 1 metra od wykopu,

> Zawsze przestrzegaj przepisów ruchu drogowego,

> Nigdy nie wchodź do wyodrębnionej strefy bez pozwolenia 
osoby nadzorującej,

> Zawsze używaj właściwych urządzeń do rozładunku                                  
i załadunku materiałów,

> Zawsze zabezpieczaj plac budowy.
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1.1. RAPORTOWANIE  

STANDARDY BHP

Dlaczego zgłoszenia są  ważne?

• Obowiązek o niezwłocznych zawiadomieniu 
przełożonemu o zauważonych w zakładzie 
pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub 
zdrowia wynika z Kodeksu Pracy,

• Poprzez analizę zgłoszeń jesteśmy wstanie 
podjąć działania korygujące na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa,

• Przyczyniasz się do poprawy bezpieczeństwa.

Czy wiesz, że:

• Aplikację CARL może pobrać na swój telefon
także pracownik spoza organizacji COLAS RAIL?
(jeżeli wykonuje prace na naszych projektach,
instrukcję znajdziesz w załączeniu niniejszego
standardu),

• Aplikacja CARL jest stosowana we wszystkich
krajach Colas Rail?

• Zespół bezpieczeństwa ma 7 dni na
zamknięcie zgłoszenia. W ten sposób masz
pewność, że Twoje zgłoszenie zostanie
potraktowane poważnie.

I Podstawowe informacje.
Standard zawiera informacje dotyczące sposobu zgłaszania nieprawidłowości w zakresie BHP,
sytuacji niebezpiecznych, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wypadków oraz wizyt
bezpieczeństwa.
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II Raportowanie stanu BHP

 Aplikacja CARL
 Strona internetowa CARL 
 Druk zgłoszenia wypadku 

Pamiętaj, że możesz powiadomić przedstawiciela BHP lub osobę odpowiedzialną za prowadzenie prac
osobiście, telefonicznie lub przez email. Pamiętaj, aby zrobić to niezwłocznie oraz uzupełnić zgłoszenie
w systemie.

Przedstawiciele służb BHP są do Twojej dyspozycji w razie wątpliwości oraz problemów technicznych
związanych z raportowaniem.

Aplikacja CARL służy do raportowania nie 
tylko Close Calls ( Sytuacji niebezpiecznych), 
ale służy również do zawiadamiania o: 
 Close Call (Zdarzenie niebezpieczne, 

Sytuacja potencjalnie wypadkowa),
 Rozmowy na temat bezpieczeństwa, 
 Kontrole bezpieczeństwa,
 Przeglądy pojazdu,
 Najlepsze praktyki,
 Pomysł na innowacje.

Na 300 zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych 

29 z nich to wypadki przy pracy

1 TO ŚMIERTELNY

4

1



1.1 RAPORTOWANIE  

STANDARDY BHP

II Close Calls.
Close Calls, czyli zgłoszenie Sytuacji Niebezpiecznej jest jednym z wielu sposobów, aby poprawić
bezpieczeństwo na stanowiskach prac i zwiększyć zaangażowanie wśród wszystkich pracowników.
Twoja reakcja ma znaczenie!
Wstrzymując pracę, pouczając pracownika, reagując na niebezpieczeństwo zaraportuj zdarzenie
przez aplikację CARL lub stronę internetową CARL. Szczegółowa instrukcja (zał. 1)
Raportując, dajesz szansę na szerszą analizę zgłoszeń, dzięki której powtarzające się sytuacje
mogą zostać przez odpowiednie działania całkowicie wyeliminowane.

Przykład sytuacji z budowy

Podczas obecności na budowie zauważasz
zagrożenie w postaci otwartej studzienki.
Zagrożenie upadkiem pracownika lub
uszkodzenie pojazdów jest wysokie, ponieważ
miejsce to nie jest w żaden sposób
wygrodzone, ani oznakowane. Brak
natychmiastowej reakcji może skutkować
poważnym wypadkiem. Niezależnie od
stanowiska jakie zajmujesz powinieneś
zareagować np. poprzez wykonanie telefonu
do koordynatora BHP /Kierownictwa
odpowiedzialnego za dany rejon prac.

Zaalarmuj pracowników w pobliżu, jeżeli
sytuacja na to pozwala zabezpiecz miejsce
np. używając do tego wygrodzenia. Pamiętaj,
że przed każdą taką czynnością należy
zweryfikować zagrożenie. Nigdy nie podejmuj
czynności, do których nie masz kompetencji
ani wystarczających ŚOI. Zostań w miejscu,
do momentu przybycia osoby
odpowiedzialnej za wyeliminowanie
zagrożenia, jeżeli nie może ono zostać
usunięte od razu.
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Close Calls nie dotyczą tylko działań wykonywanych na budowie. Zachowanie bezpieczeństwa
w biurze, drodze do pracy czy podczas podróży samochodem służbowych jest tak samo istotne.
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STANDARDY BHP

II Close Calls.

Przykład sytuacji z budowy

W dogodnym dla Ciebie czasie zaraportuj
sytuację. Jeżeli udało Ci się zrobić zdjęcie,
dodaj je do zgłoszenia. Ułatwi to analizę
zdarzenia. Podczas raportowania zaznacz czy
sytuacja jest rozwiązana. Jeżeli nie, np.
wymaga ona dłuższego postępowania
(naprawienie maszyny, organizacja przejścia),
zaznacz to w zgłoszeniu. Zespół BHP może
kontaktować się z Tobą w celu dalszego
postępowania np. kto jest odpowiedzialny za
dany rejon aby można było skutecznie
monitorować status realizacji.

Zespół BHP ma 7 dni na „zamknięcie”
zgłoszenia. Oczywiście jest to zależne od jego
rodzaju i statusu zagrożenia. Twój Close Calls
będzie widoczny w miesięcznym podsumowaniu
zgłoszeń. Im więcej zgłoszeń tym bardziej
pokazujesz swoje zaangażowanie w
bezpieczeństwo. Close Calls to nie donos. Close
Calls to znak, że zależy Ci na bezpieczeństwie
Twoich kolegów. Dzięki analizom i zestawieniom
zgłoszeń, możliwa jest wymiana doświadczeń na
różnych projektach i lokalizacjach.

Angażując się w zgłaszanie Close Calls’ów
rozwijasz w sobie i innych nawyk dbania o
bezpieczeństwo. Edukujesz pracowników.
Wzmacniasz kulturę wzajemnego wsparcia w
zespole. W znaczący sposób przyczyniasz się do
zmniejszenia wypadkowości a tym samym
nawet ratujesz komuś życie. Zachęcaj kolegów z
firm podwykonawczych lub gości wizytujących
do obserwacji. Zgłoszenie zdarzenia przez
aplikację CARL nie jest jedynym sposobem.
Możesz wykonać telefon lub przesłać email do
osoby odpowiedzialnej za BHP.

wersja 1 / 2021
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UWAGA! 
• Przerwij wszelką aktywność na 

terenie gdzie zdarzyła się dana 
sytuacja,

• Przed rozpoczęciem czynności 
oględzin miejsca zdarzenia 
sprawdź czy sytuacja może się 
powtórzyć,

• Zabezpiecz miejsce zdarzenia 
do czasu przebycia służb BHP,

• Sprawdź czy Tobie lub innym 
pracownikom nie grozi 
niebezpieczeństwo,

• Spisz nazwiska świadków 
zdarzenia,

• Jeżeli, możesz zrób 
dokumentację fotograficzną.

III Zdarzenie potencjalnie wypadkowe.
Zdarzenie potencjalnie wypadkowe jest to niebezpieczne zdarzenie związane z wykonywaną pracą ,
podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia.

SAFETY ALERT

Powyższe zdarzenie raportujemy w formie Close Calls. Czym różnią się zdarzanie potencjalnie
wypadkowe od sytuacji niebezpiecznych? W Zdarzeniu zadziała się już akcja, które o mało co nie
doprowadziła do urazu lub śmierci pracownika. Np. upadek elementu z wysokości, który upadł tuż
obok pracownika.

Każde zdarzenia wymaga wnikliwej analizy, aby zapobiec ponownej podobnej sytuacji, która może
doprowadzić do wypadku. Dzieląc się wynikami z analizy, przyczynami, środkami zaradczymi z
podnosimy świadomość zagrożeń. Niejednokrotnie podczas późniejszych kontroli w danym
aspekcie w innej lokalizacji wychodzą nieprawidłowości.
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Alerty bezpieczeństwa są przygotowywane przez Zespół BHP i mogą pochodzić z różnych krajów
grupy Colas Rail. Ważne jest aby treść była przetłumaczona na język zrozumiały dla pracowników,
zwłaszcza jeżeli na budowie przebywają pracownicy z innych krajów.
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STANDARDY BHP

Ważne:  
Jeżeli jesteś pracownikiem Colas Rail i uległeś 
wypadkowi w czasie drogi do pracy, drogi do domu 
lub na delegacji, zgłoś ten fakt służbie BHP. 
Wypadki te zgodnie z przepisami podlegają 
podobnej analizie. 

Czy wiesz, że:
Wypadki pracowników firm podwykonawczych są
poddawane takiej samej analizie jak wypadki przy
udziale pracowników COLAS RAIL ? Dzięki temu
mamy wpływ jak toczą się postępowania
wypadkowe i czy działania naprawcze są
odpowiednio realizowane.

IV Wypadek.
W chwili wystąpienia wypadku zachowaj spokój na tyle ile to możliwe i postępuj zgodnie
z poniższym schematem. Pamiętaj aby w pierwszej kolejności zadbać o swoje bezpieczeństwo
podczas wykonywania czynności ratujących życie.

wersja 1 / 2021

 Sprawdź przed udzieleniem pierwszej pomocy czy teren jest bezpieczny,
 Zawołaj pomoc,
 Szybko zweryfikuj stan poszkodowanej osoby,
 W razie konieczności sam lub imiennie zwróć się do kogoś o zadzwonienie do służb 

ratunkowych,
 Zadzwoń lub zawołaj osobę, która jest odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy, określ 

od razu stan osoby poszkodowanej.  Skracamy wtedy czas na powzięcie odpowiednich 
środków np. wzięciu defibrylatora, butelki z wodą itp.

 Nie zostawiaj osoby poszkodowanej samej,
 Nie przerywaj reanimacji. Decyzję taką mogą podjąć ratownicy medyczni lub lekarze,
 Zabezpiecz miejsce zdarzenia. Materiały, narzędzia, sprzęt budowlany musi pozostać w tym 

samym miejscu ( chyba, że przeszkadza w akcji ratunkowej lub stwarza zagrożenie,
 Spisz nazwiska świadków,
 Zawiadom Kierownika Budowy i Specjalistę BHP.
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OPIS ZDARZENIA  
KOLEJOWEGO

O zdarzeniu, które zagraża ruchu pociągów
i taboru należy niezwłocznie zawiadomić
dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu.
Jeżeli jest konieczność wezwania służb
ratunkowych dzwonimy pod numer 112 lub 999 –
Pogotowie ratunkowe, 998 – Straż , 997 Policja.

O wypadkach kolejowych mających miejsce na
terenie PKP PLK należy zgodnie z procedurą Ibh-
105 zawiadomić właściwą terytorialnie jednostkę
organizacyjną PKP PLK S.A

IV Wypadek.

wersja 1 / 2021

Postępowanie w przypadku zagrożenia ruchu kolejowego.

W razie konieczności awaryjnego
zatrzymania pociągu należy zastosować
sygnał „Stój” – sygnał ręczny nadawany
przez pracownika.
Pracownicy wybiegają w oba kierunki od
miejsca zagrożenia. W przypadku tras
gdzie poruszają się pociągi ekspresowe
160 km/h odległość, do której powinien
dotrzeć pracownik to nawet 2 km. Jest to
spowodowane długą drogą hamowania
pociągu.
Gdy pracownik zauważy pociąg, stojąc w
bezpiecznej odległości od toru, nadaje
znaki ręczne poprzez kręcenie duże koła
ręką, w której trzyma żółtą chorągiewkę.
Po zmroku lub przy ograniczonej
widoczności należy zastosować latarkę z
żółtym lub czerwonym światłem.
W przypadku braku chorągiewki dopuszcza
się użycie innego przedmiotu, kamizelki lub
tylko ręki. W przypadku braku latarki
dopuszcza się użycie innego źródła światła.
Sygnał podaje się do czasu jego
potwierdzenia przez pociąg sygnałem
dźwiękowym „Stój”.
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INSTRUKCJA APLIKAKCJI CARL. 

wersja 1 / 2021

Jak pobrać aplikację? Przechodzimy w telefonie do poniższych narzędzi i w opcji wyszukaj wpisujemy
CARL APP.

Po ściągnięciu czas na rejestrację. W zależności od tego czy jesteś pracownikiem COLAS RAIL czy
osobą z zewnątrz, proces rejestracji się różni.

Po zalogowaniu masz dostęp już do wszystkich narzędzi aplikacji.
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INSTRUKCJA APLIKAKCJI CARL 
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Zgłoszenie trafia do Ciebie na skrzynkę e-mail oraz osób odpowiedzialnych za nadzór budowy,
służb BHP (które weryfikują zgłoszenie) oraz do dyrektorów Colas Rail Polska.
Czas na „zamknięcie” zgłoszenie to 7 dni. W tym czasie pracownik BHP lub administrator dokonuje
opisu zgłoszenia i przesyła do osoby , która zgłosiła zdarzenie potwierdzenie realizacji. ( Realizacja
może polegać np. na sprawdzeniu czy wykonawca poprawił niezgodność lub czy sytuacja została
przez nas skorygowana np. upomnienie pracownika.
Podczas weryfikacji pracownik BHP nie musi od razu zamknąć zgłoszenia np. w przypadku kiedy
autor dał czas na poprawę sytuacji.

Powyższe czynności dokonujemy z poziomu komputera.
Logowanie z poziomu strony internetowej
https://carl.colasrail.co.uk/Colas.CARL.WebUi/default.html
Login : groupe\6liternazwiska plus pierwsze imienia, hasło takie jakie używasz do komputera.

Logowanie dla osób trzecich (podwykonawcy, osoby współpracujące z firmą). 

Upewnij się, że wszystkie dane są prawidłowe, zanim naciśniesz „Prześlij”.
Po naciśnięciu przycisku przesłania pojawi się okienko z prośbą
o zatwierdzenie zgłoszenia. Naciśnij „Kontynuuj”, aby kontynuować. Jeśli
wybrałeś przejście z francuskiego na angielski, po zalogowaniu uruchom
ponownie aplikację.
Po przesłaniu danych naciśnij „Zamknij”, aby przejść do ekranu pokazanego
poniżej.
Token zostanie wysłany na podany adres e-mail, wprowadź token i naciśnij
„Weryfikuj”. Jeśli podałeś poprawny token, zostaniesz poproszony
o wyskakujące okienko z informacją, że token jest poprawny, a następnie
zalogujesz się do CARL i będziesz gotowy do korzystania z aplikacji.
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V Przepisy prawne. 

STANDARDY BHP
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Dz.U.2020.0.1320 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Dz.U.2019.0.1205 t.j. - Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z 
tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
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MOJE NOTATKI 

STANDARDY BHP
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Miejsce na obserwacje BHP

Co dzisiaj zrobiłem dla bezpieczeństwa?Pomysły na dobrą praktykę
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Miejsce na obserwacje BHP

Co dzisiaj zrobiłem dla bezpieczeństwa?Pomysły na dobrą praktykę


