
 
 

POLITYKA ŚRODOWISKOWA I BHP 

Firma Deles jest zaangażowana w zapewnianie wysokich standardów poprzez wdrażanie rozwiązań mających 

na celu zapewnienie jakości produktu spełniającej oczekiwania klientów. Priorytetem grupy Deles jest 

zapewnienie najwyższej jakości przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa 

w pracy. 

Dbając o pracowników i wszystkich partnerów przebywających w naszych zakładach i innych obszarach Grupy 

Deles, a także o środowisko, zobowiązujemy się do: 

• Dbania, aby  wszystkie osoby przebywające w naszych obiektach czuły się komfortowo w obliczu różnych 

zagrożeń (fizycznych, chemicznych, biologicznych, psychicznych). 

• Działania w celu zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, a także innym 

zagrożeniom. 

• Minimalizowania i eliminowania szkodliwych i uciążliwych czynników w miejscach pracy i miejscach 

wspólnych. 

• Ciągłego doskonalenia skuteczności naszych działań w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na 

środowisko. 

• Podnoszenia świadomości ekologicznej pracowników firmy, dostawców i innych partnerów obecnych i 

dalszych. 

• Spełniania wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Podnoszenie świadomości polityki prewencyjnej wszystkich dostawców i partnerów, a także wszystkich 

pracowników. 

Politykę realizujemy poprzez: 

• Identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz ocenę ryzyka na stanowiskach pracy, kontrolę ryzyka 

związanego z BHP zgodnie z ustalonymi kryteriami, a także podejmowania działań w celu zapobiegania 

wystąpieniu wypadków przy pracy, złego stanu zdrowia oraz zidentyfikowanych zagrożeń. 

• Organizację miejsc pracy zgodnie z wymogami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Zapewnienie bezpieczeństwa i dostarczanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej dla 

pracowników firmy oraz innych osób przebywających na terenie zakładu. 

• Podnoszenie świadomości w zakresie BHP poprzez organizowanie odpowiednich szkoleń i regularne 

dzielenie się najlepszymi praktykami między międzynarodowymi zespołami. 

• Postępowanie z odpadami w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz zasadami 

gospodarowania odpadami. 

• Redukcję odpadów generowanych we wszystkich zakładach. 

• Selektywną zbiórkę odpadów. 

• Udział i konsultacje pracowników w rozwijanie i funkcjonowanie Systemu Zarządzania, Środowiskiem  

i BHP. 

• Podnoszenie świadomości polityki prewencyjnej wszystkich dostawców i partnerów poprzez regularne 

audyty i oceny partnerstwa w zakresie odpowiedzialności społecznej i zgodności z zasadami Grupy Deles. 

• Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa zależnych od lokalizacji. 

 

Deklarujemy ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i zapewniamy niezbędne zasoby do 

realizacji założeń polityki. 

Każda osoba zobowiązana jest do przestrzegania przepisów BHP oraz środowiskowych i zgłaszania wszystkich 

potencjalnych zagrożeń. Niniejsza polityka jest znana i akceptowana wszystkim pracownikom firmy i jest 

publicznie dostępna.  
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