Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Zasady
Bezpieczeństwo i zdrowie są dla nas bardzo ważne. Zobowiązujemy się do
utrzymywania i stałej poprawy standardów bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich
naszych Współpracowników, których dotyczą nasze działania, włącznie ze sferą
publiczną.
Dlatego też zobowiązujemy się do zapewnienia zasobów ludzkich, technicznych i
finansowych, aby osiągnąć cele w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy
naszych Pracowników, jako integralnej części składowej działalności Koncernu i
wyznaczonych przez nas celów strategicznych.
Zgodnie z powyższym podejmujemy się:
•
•

•

•
•
•
•

Pracować zgodnie z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz
regularnie sprawdzać i nadzorować wszystkie istotne parametry
Ustalać cele, plany działań, narzędzia zarządzania i auditu z zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich poziomach naszego Koncernu oraz dla
zainteresowanych osób trzecich
Stosować odpowiednie ustawy i przepisy oraz dbać o przestrzeganie, tam gdzie to
konieczne wymagań specyficznych dla danej branży (np. olej i gaz, energia jądrowa,
kolej itd.).
Sporządzać i stosować niezbędne instrukcje zakładowe i standardy techniczne w
ramach należytego zarządzania przedsiębiorstwem
Kształcić i szkolić naszych Pracowników w celu utrzymania wysokiego poziomu
bezpieczeństwa pracy
Stworzyć i rozwijać bezpieczne, zdrowe i efektywne środowisko pracy oraz stale
dążyć do ich doskonalenia, przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych
Regularnie oceniać politykę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
aby zapewnić jej przydatność, adekwatność i celowość.

Wszyscy, którzy pracują dla naszego Koncernu lub z nim współpracują, mają
obowiązek odpowiednio do ich funkcji i kompetencji angażować się w osiąganie
naszych celów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego też wymagamy od naszych
Pracowników oraz osób trzecich, które z nami współpracują w ramach prowadzonej
przez nas działalności gospodarczej, aby wykonywali swe czynności zgodnie z treścią
tej polityki.
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Wdrożenie
W celu zapewnienia i dalszego rozwoju zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem
wyznaczono osoby odpowiedzialne oraz pełnomocników.
Wdrażamy skuteczny System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w oparciu
o OHSAS 18001 i/lub SCC lub inne równorzędne regulacje, rozwijamy go i zapewniamy
właściwą organizację na wypadek wystąpienia sytuacji wyjątkowych.
Powołaliśmy do życia projekt zarządzania zdrowiem w miejscu w całym Koncernie.
W całym Koncernie ustalamy standardy bezpieczeństwa pracy, wdrażamy je i
przestrzegamy.
Aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniamy podczas oceny podwykonawców
i firm dostawczych.
Optymalizujemy nadzór nad bezpieczeństwem pracy poprzez wprowadzanie spójnych
wskaźników wypadków.
W krajach, w których Koncern prowadzi swoją działalność wprowadzamy standardy
szkoleń w z zakresie bezpieczeństwa pracy.

Komunikacja
Dbamy o to, aby opisana tutaj Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz System
Zarządzania zostały zrozumiane, wdrożone i były przestrzegane na wszystkich
poziomach naszej organizacji. Naszym celem jest przede wszystkim wspieranie tego
systemu przez regularne i systematyczne szkolenia oraz nadzorowanie go poprzez
zastosowanie właściwych procedur auditu.
Za pomocą odpowiednich metod informujemy wszystkie strony zaangażowane w
realizację naszego zlecenia o zasadach, które należy przestrzegać zgodnie z Polityką
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Zapewniamy, że polityka ta będzie rozpowszechniana odpowiednio do wymogów i
udostępniona naszym Interesariuszom i wszystkim zainteresowanym stronom..
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