Deklaracja Zarządu Spółki w sprawie
Polityki bezpieczeństwa i higieny pracy
Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Nasz cel: zero wypadków

Kierownictwo Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. jest odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, wykonawców pracujących na terenie Spółki
oraz bezpieczeństwo urządzeń i instalacji. Każdy pracownik czuje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne, współpracowników i gości. Wszyscy jesteśmy
zaangażowani w zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy oraz jesteśmy odpowiedzialni za dbałość o urządzenia i instalacje.

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy jest wyrazem przekonania, że:

można zapobiec wszystkim wypadkom i poważnym awariom,
żadna praca nie jest tak ważna, żadna usługa nie jest tak pilna, aby nie móc poświęcić jej tyle czasu, ile potrzeba, aby bezpiecznie wykonać wszystkie czynności,
bezpieczne podejście do pracy jest zasadniczym elementem profesjonalizmu,
wysoka kultura techniczna jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i instalacji,
wysoki poziom bezpieczeństwa jest istotnym warunkiem trwałego sukcesu w biznesie.

Dając wyraz naszym przekonaniom dążymy do doskonałości w bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.
Dlatego zobowiązujemy się do:

zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, przy jednoczesnej budowie atmosfery
otwartości na zgłaszanie wszelkich zdarzeń,
spełniania przepisów prawnych i innych wymagań w zakresie BHP oraz zapewniania wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń
wydawanych przez państwowe organy nadzoru nad warunkami pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
rozwijania silnego i widocznego przywództwa oraz poczucia odpowiedzialności wśród kierownictwa,
zakazywania lub wstrzymywania wszelkich prac w przypadku pojawienia się zagrożenia dla zdrowia lub życia,
identyfikowania i w miarę możliwości eliminowania zagrożeń, jeżeli jest to niemożliwe – do oceniania ryzyka i wdrażania adekwatnych działań
prewencyjnych w celu jego minimalizowania,
rozwijania świadomości bezpieczeństwa i bezpiecznych postaw wśród kierownictwa, pracowników i wykonawców,
konsultowania i współdziałania z Pracownikami lub ich przedstawicielami w zakresie działań związanych z BHP,
stałej poprawy BHP, ciągłego doskonalenia działań w zakresie BHP, stawiania i osiągania ambitnych celów w dziedzinie BHP,
regularnego monitorowania, oceny i przeglądu warunków pracy i systemu bezpieczeństwa,
zapewnienia dobrego stanu aktywów produkcyjnych, spełniających standardy bezpieczeństwa w fazie projektu, zakupu, budowy i eksploatacji,
zarządzania stałymi i tymczasowymi zmianami w urządzeniach i instalacjach,
kontrolowania zagrożeń pożarowych oraz zagrożeń poważnymi awariami związanymi z uwolnieniem energii, substancji i mieszanin niebezpiecznych,
zapewnienia profesjonalnych szkoleń i informacji pracownikom, wykonawcom i gościom,
standaryzacji najlepszych rozwiązań oraz wymiany doświadczeń i wyciągania z nich wniosków,
oceniania kierownictwa oraz pracowników według uzyskiwanych wyników BHP i działań prowadzonych w tym zakresie,
korzystania z wiedzy i doświadczenia naszych pracowników,
współpracy z wykonawcami i ich kontrolowania wraz z ich dalszymi podwykonawcami w obszarze BHP,
utrzymywania sprawnego systemu reagowania na sytuacje wypadkowe i awaryjne,
oceniania skuteczności podjętych działań i uzyskiwanych wyników oraz w razie potrzeby podejmowania działań korekcyjnych,
zapewnienia zasobów ludzkich, naturalnych, infrastrukturalnych, technologicznych i finansowych do realizacji celów i zadań wynikających
z niniejszej Deklaracji.

Niniejsza Deklaracja jest ogólnie dostępna i komunikowana wszystkim pracownikom oraz podmiotom współpracującym z Elektrociepłownią „Zielona
Góra” S.A. Wszyscy pracownicy są świadomi zasad wynikających z Polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i zobowiązują się do ich przestrzegania, co
pozwoli osiągnąć cel nadrzędny, jakim jest zero wypadków.
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