Grupa Carlsberg dąży do osiągnięcia
wysokich standardów w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich
obszarach prowadzonej działalności,
ponieważ jesteśmy świadomi jak istotną rolę
odgrywają dobre warunki BHP w wynikach
osiąganych przez Grupę. Naszym celem jest
zapewnienie bezpieczeństwa osób
świadczących pracę na naszą rzecz.

SPIS TREŚCI
1.0 Systemy i dokumentacja
2.0 Środowisko pracy
3.0 Szkolenia
4.0 Zagrożenia dla zdrowia i wypadki
przy pracy

Grupa Carlsberg zobowiązana jest do
podejmowania odpowiednich
praktycznych działań w celu
zapobiegania, kontroli i ochrony
przed potencjalnymi zagrożeniami dla
bezpieczeństwa i zdrowia naszych
pracowników i wykonawców, we
wszystkich zakładach i obiektach
spółek należących do Grupy, w tym
m.in. w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, wypadków i
substancji niebezpiecznych dla
zdrowia.
Grupa Carlsberg jest świadoma tego,
że bezpieczeństwo prowadzonych
działań zależy nie tylko od
sprawności technicznej instalacji i
procedur, ale również od
pracowników posiadających
odpowiednie kwalifikacje i ich
zachowań.

Polityka dotyczy następujących
kwestii:
1.

Systemy i dokumentacja

2.

Środowisko pracy

3.

Szkolenia

4.

Zagrożenia dla zdrowia i wypadki
przy pracy
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1.0 2.0
SYSTEM I
DOKUMENTACJA

ŚRODOWISKO PRACY

1.1

2.1 Grupa Carlsberg zobowiązana

Spółki zależne Grupy Carlsberg
zobowiązane są do posiadania
systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną
pracy, który umożliwia im
systematyczne udoskonalanie
osiąganych przez nie w tych
obszarach wyników poprzez
planowanie działań i
obowiązkową
sprawozdawczość odnośnie
głównych problemów
związanych z BHP.

jest do zapewnienia wszystkim
zakładom i obiektom spółek
należących do Grupy
bezpiecznego środowiska pracy i
odpowiedniego sprzętu
ochronnego. Grupa Carlsberg
ponadto zobowiązana jest do
zapewnienia dostępu do
odpowiedniej i czystej
infrastruktury sanitarnej, w tym
toalet i wody pitnej, która
zaspokaja potrzeby pracowników
firmy i jest odpowiednia do liczby
naszych pracowników.

3.0
Wykorzystując wspomniany
system zarządzania Spółki
zależne Grupy Carlsberg
ewidencjonują w sposób
dokładny wszelkie wypadki,
urazy i znane zagrożenia BHP
zgodnie z wymogami
przepisów prawa krajowego.

SZKOLENIA

3.1

Grupa Carlsberg zobowiązana
jest do zapewnienia informacji
oraz szkoleń wszystkim
pracownikom i wykonawcom we
wszystkich zakładach i
obiektach spółek należących do
Grupy w zakresie stosowania
Polityki i wytycznych Grupy w
celu umożliwienia im
bezpiecznego wykonywania
powierzonych zadań.

4.0
ZAGROŻENIA DLA
ZDROWIA I WYPADKI
PRZY PRACY
4.1

Grupa Carlsberg zobowiązana jest do
opracowania i wdrożenia procedur
awaryjnych w celu skutecznego
reagowania na sytuacje kryzysowe,
których przedmiotem jest bezpieczeństwo
i ochrona pracowników oraz innych osób i
zdarzenia mające wpływ na lokalne
społeczności.

ZAKRES
Polityka BHP Grupy Carlsberg ma
zastosowanie do spółek zależnych
Grupy Carlsberg oraz, w określonych
przypadkach, pracowników
zatrudnianych w sposób nieformalny,
w ramach umów krótkoterminowych
lub w niepełnym wymiarze czasu
pracy.
Zachęcamy spółki typu joint venture i
naszych partnerów biznesowych do
przyjęcia i wdrożenia naszej Polityki.
Wszyscy dostawcy i licencjobiorcy
naszej firmy zobowiązani są do
przestrzegania kodeksu postępowania
dostawcy i licencjobiorcy, który określa
standardy społeczne, środowiskowe i
etyczne naszej firmy. Spółki zależne
oznaczają spółki będące, bezpośrednio
lub pośrednio, własnością Carlsberg
Breweries A/S, spółki w których
kontroluje ona więcej niż 50% praw
głosu lub które są przez nią
kontrolowane w inny sposób.
ZAPEWNIENIE PRZESTRZEGANIA
POSTANOWIEŃ POLITYKI
Wszystkie spółki zależne wchodzące w
skład Grupy Carlsberg są zobowiązane
do przestrzegania postanowień Polityki
BHP, jak również wszystkich przepisów
prawa krajowego i lokalnego. W
przypadku wystąpienia różnic
pomiędzy treścią niniejszej Polityki a
przepisami krajowymi lub innymi
obowiązującymi standardami, stosuje
się wymogi bardziej rygorystyczne.
Wszelkie rozbieżności pomiędzy
postanowieniami niniejszej Polityki a
przepisami krajowymi lub innymi
obowiązującymi normami podlegać
będą ocenie ze strony centrali Grupy
Carlsberg we współpracy ze spółkami
należącymi do Grupy.

Dotyczy: Grupy Carlsberg i spółek zależnych
Zatwierdzone przez: Komitet Wykonawczy
Rodzaj dokumentu: Polityka – poziom 1
Odniesienie: Polityka Grupy w obszarze
społecznej odpowiedzialności biznesu
Wersja: 001
Data zatwierdzenia: 01.04.2009 r.
Grupa Carlsberg dokonuje okresowych przeglądów
polityki i wytycznych w zakresie BHP w celu
zapewnienia ich adekwatności i przydatności
względem prowadzonej przez naszą firmę
działalności. Zastosowanie w każdym przypadku
ma najnowsza wersja.

Firmy, które w ostatnim czasie
dołączyły do Grupy Carlsberg mogą
zostać zwolnione w okresie integracji z
obowiązku wypełniania postanowień
Polityki.

WDROŻENIE
Spółki zależne Grupy Carlsberg
zobowiązane są do wdrożenia polityki
BHP w swojej codziennej pracy. Firmy
należące do Grupy Carlsberg
zobowiązane są do opracowania i
wdrożenia programu udoskonaleń
związanych z bezpieczeństwem i
higieną pracy, którego celem jest
ciągłe doskonalenie w zakresie
bezpieczeństwa.
Przestrzeganie zasad Polityki i
Wytycznych musi być regularnie
monitorowane; wymagane jest
również wdrażanie odpowiednich
planów działań naprawczych:
Program udoskonaleń musi być oparty
na analizie aktualnego stanu
bezpieczeństwa, danych na temat
wypadków i sytuacji grożących
wypadkiem, badań i wyników audytów
oraz informacji na temat zgodności z
przepisami prawa i polityką BHP Grupy.
Program musi umożliwiać swobodne
podejście, które może zostać
dostosowane do konkretnego zakładu.
Jednakże wszystkie tego rodzaju
programy muszą prowadzić do
osiągnięcia wymiernego postępu, który
może zostać zmierzony. Program musi
zawierać konkretne, wymierne,
osiągalne, realistyczne i określone w
czasie cele, które obejmują
indywidualną odpowiedzialność na
wszystkich szczeblach.
Wszystkie firmy należące do Grupy
zobowiązane są podjąć odpowiednie
działania w celu przekazania
postanowień niniejszej Polityki
pracownikom w ich rodzimym języku.
Uzupełnieniem Polityki BHP są
dokumenty zatytułowane „Obowiązki
Grupy w zakresie BHP” oraz „Wytyczne
Grupy w zakresie BHP”, które stanowią
integralną część Polityki.
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