POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA,
OCHRONY ZDROWIA I ŚRODOWISKA
Cargo Care Poland Sp. z o.o. świadomie podejmuje działania w sferze zarządzania
bezpieczeństwem, ochrony zdrowia i ochrony środowiska mając na uwadze poszanowanie
środowiska naturalnego oraz interesy stron zainteresowanych, w szczególności pracowników,
klientów, partnerów biznesowych i otoczenie lokalne.
Systematycznie dokonujemy identyfikacji występujących znaczących aspektów środowiskowych,
oceny ryzyka zawodowego, dbałości o ochronę zdrowia pracowników, dążenie do stałej poprawy
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań prawnych i innych uregulowań mających
zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności, zapobiegania zanieczyszczeniom, jak również
do spełniania wymogów dotyczących bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska
precyzowanych przez Klientów.
W celu realizacji niniejszej polityki realizujemy następujące cele strategiczne:


Podnoszenie świadomości związanej z bezpieczeństwem, ochroną zdrowia i ochroną
środowiska wśród pracowników i partnerów biznesowych.



Stałe zwiększanie zastosowania energooszczędnej techniki informatycznej w firmie.



Doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.



Informowanie wszystkich zainteresowanych stron o naszej działalności w kontekście
zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.

Niniejszą politykę realizujemy w szczególności poprzez:


Współpracę z przewoźnikami zapewniającymi bezpieczeństwo przewożonych towarów
zgodnie z Umową Europejską ADR , dokonujących stałego nadzoru technicznego pojazdów i
rzetelnie spełniających wymogi bezpieczeństwa zawarte w podpisanych umowach z naszą
Spółką.



Zapobieganie wypadkom przy pracy oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym poprzez
wdrożenie i realizację Programu Behaviour Based Safety i jego promowaniu wśród partnerów
biznesowych.



Przestrzeganie zakazu używania alkoholu i narkotyków w czasie pracy i komunikowanie tego
wymogu przewoźnikom.



Wdrażanie działań mających na celu ochronę pracowników, obiektów, pojazdów i ładunków
poprzez propagowanie u przewoźników zasad bezpieczeństwa.



Zapewnienie poufności informacji o przewożonych ładunkach.



Nadzór nad aktualnością przepisów prawa w zakresie wykonywanej działalności oraz
bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska i podejmowanie działań zgodnych z
obowiązującym prawem.



Doskonalenie kompetencji personelu poprzez szkolenia i ocenę ich skuteczności.



Analizę występujących niezgodności w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony
środowiska oraz informacji o przewożonych ładunkach i podejmowanie działań naprawczych,
korygujących i zapobiegawczych.



Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodą, surowcami, odpadami i energią.



Zachęcanie pracowników i partnerów biznesowych do przyjęcia zasad zawartych w tej
polityce.
Niniejsza polityka oraz procedury i instrukcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania są znane i
stosowane przez wszystkich pracowników firmy.
W celu realizacji niniejszej polityki zarząd firmy ustala corocznie adekwatne programy doskonalenia.
Za realizację niniejszej polityki odpowiedzialni jesteśmy osobiście, deklarujemy również zapewnienie
zasobów niezbędnych do funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania .

