POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) to przedsiębiorstwo branży górniczo-hutniczej, tworzone przez ludzi z pasją i kompetencjami.
Wiemy, że skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ma fundamentalne znaczenie dla wzrostu wartości Spółki,
jej zrównoważonego rozwoju i postrzegania jako atrakcyjnego miejsca pracy.
Działalność poszukiwawczo-wydobywcza, przeróbcza, hutnicza i pozostała są zaawansowane technologicznie i wzmacniane
innowacjami, stale poprawiającymi warunki i ergonomię pracy personelu. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia to jedna
z podstawowych wartości w naszej działalności, wynikająca z naszej troski o utrzymanie wysokich standardów BHP i tworzenie
maksymalnie przyjaznego środowiska pracy.
Wszyscy pracownicy oraz inne osoby przebywające na terenie Spółki są zobowiązani do przestrzegania przyjętych wymagań.
Jednocześnie Zarząd i kierownictwo Spółki na różnych szczeblach dążą do zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa wszystkim
pracownikom, kontrahentom i gościom.
Doskonaląc oparty na normie PN-ISO 45001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – Wymagania i wytyczne
stosowania, najwyższe kierownictwo Spółki zobowiązuje się do:
zapewnienia bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, uwzględniających ochronę zdrowia, zapobieganie urazom
i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą;
ciągłego doskonalenia działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
spełnienia wymogów obowiązującego prawa z poszanowaniem zasad etyki;
określenia, monitorowania, eliminowania zagrożeń oraz ograniczania ryzyk BHP, a także wykorzystywania szans poprawy
w tym zakresie;
zagwarantowania współudziału pracowników i/lub ich przedstawicieli w procesach decyzyjnych w ramach systemu
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
wykorzystania inicjatyw i pomysłów pracowniczych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
kształtowania postawy poczucia osobistej odpowiedzialności wszystkich pracowników za wykonywanie pracy w sposób
bezpieczny i niezagrażający zdrowiu.
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wyraża przekonanie, że dzięki zrozumieniu, dobrej współpracy i zaangażowaniu każdego z nas,
będziemy stale rozwijać i doskonalić kulturę bezpieczeństwa w Spółce, wpływając w ten sposób na efektywność i warunki pracy.
Kształtowanie pozytywnych relacji i życzliwej atmosfery wśród pracowników wszystkich szczebli w zdecydowany sposób wpływa
na bezpieczeństwo nas wszystkich, społeczności lokalne i rozwój KGHM Polska Miedź S.A.
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zapewnia odpowiednie zasoby i środki do wdrożenia i utrzymania niniejszej Polityki BHP.
Niniejsza Polityka BHP została przyjęta przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., jest ogólnie dostępna i znana pracownikom
oraz innym osobom pracującym na rzecz Spółki.
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