Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ochrony środowiska
Firma SIG plc to ogólnoeuropejski dystrybutor i dostawca wszelkiego typu materiałów budowlanych, zaopatrująca
rynek budowlany i branże powiązane. Głównym przedmiotem dostaw są materiały izolacyjne, materiały
wykończeniowe, produkty dachowe oraz inne specjalistyczne produkty budowlane.
Zarząd firmy przykłada szczególną wagę do zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, osób odwiedzających,
kontrahentów, zewnętrznych udziałowców oraz wszelkich innych osób związanych z działalnością firmy. Zdaje
sobie także sprawę ze swoich zobowiązań w zakresie ochrony środowiska naturalnego poprzez zapobieganie
zanieczyszczeniom oraz wdrażanie i monitorowanie dobrych praktyk z tym związanych. Grupa zobowiązuje się
przestrzegać jako absolutne minimum wszelkich norm prawnych, branżowych oraz innych przyjętych standardów.
Firma SIG jest świadoma znaczenia wczesnego podejmowania działań mających na celu ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych, co jest podstawowym czynnikiem w zwalczaniu zmian klimatu. Strategia grupy została określona w
„Zasadach prowadzenia działalności z niską emisją dwutlenku węgla”, którą ten dokument wspiera. Dzięki
wdrożeniu działań zgodnych z tymi zasadami grupie udało się uzyskać certyfikat Carbon Trust Standard, co jest
istotnym krokiem na drodze do zrównoważonego rozwoju.
Firma stara się stosować najlepsze praktyki postępowania, stale szukając nowych sposób na ich udoskonalenie i
unowocześnienie w zakresie całej działalności Grupy. Odbywa się to poprzez stosowanie kluczowych wskaźników
wydajności (KPI), ustalanie nowych założeń i celów oraz wdrażanie własnych systemów do zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy i zarządzania środowiskiem w zgodzie z brytyjskimi normami BS EN ISO
14001:2004 Environment oraz BSI OHSAS18001:2007 Occupational Health and Safety.
Odpowiedzialność za wdrożenie zgodności z zasadami w obrębie całej grupy spoczywa na Dyrektorze naczelnym
grupy, który podpisał dokument okreslający zasady, by pokazać zaangażowanie zarządu w tę kwestię. Zasady
zostały również przyjęte przez zarząd każdej filii w Wielkiej Brytanii i Europie. Kopie zasad zostały wywieszone w
każdym oddziale, ponadto są dostępne razem z raportem rocznym grupy określającym wyniki osiągnięte względem
KPI na stronie internetowej SIG plc: www.sigplc.com.
Założenia ogólne:
Każde z przedsiębiorstw kontrolowanych przez SIG plc musi przestrzegać, na ile to możliwe, następujących zasad i
przepisów:
♦ Należy zapewnić odpowiednie zasoby służące do wdrażania systemów zarządzania BHP i zarządzania
środowiskiem oraz pomocne w uzyskaniu zgodności z aktualnymi przepisami prawnymi i firmowymi.
♦ Przestrzeń zakładu przemysłowego, sprzęt i urządzenia w miejscu pracy nie mogą stwarzać zagrożenia
dla zdrowia pracowników.
♦ Należy zapewnić bezpieczne warunki użytkowania, obsługiwania, przechowywania i transportowania
towarów i substancji wykorzystywanych w miejscu pracy i zminimalizować wpływ tych działań na
środowisko naturalne.
♦ Należy zapewnić pracownikom dostęp do informacji, instrukcji i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i
higieny pracy, gwarantując bezpieczeństwo ich samych oraz osób postronnych, które mogłyby ucierpieć
wskutek nieodpowiednich działań w miejscu pracy.
♦ Należy stworzyć bezpieczne warunki pracy, wolne od zagrożeń dla zdrowia, a także zapewnić
odpowiednie i bezpieczne wejścia i wyjścia oraz dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego.
♦ Należy umożliwić pracownikom uzyskanie odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz kwestii środowiskowych.
♦ Należy opracować odpowiednie procedury monitorowania przestrzegania ustalonych norm oraz dołożyć
wszelkich starań, aby zredukować prawdopodobieństwo wystąpienia w miejscu pracy wypadków
mogących wpłynąć na wydajność pracowników.
♦ Należy zapewnić dostęp do odpowiednich, kompetentnych źródeł informacji z zakresu bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz kwestii środowiskowych, w celu uzyskania pomocy we wdrażaniu postanowień
prawnych z tym związanych.
♦ Informacje, porady, urządzenia i produkty służące do promocji minimalizacji ilości wytworzonych
odpadów, zużycia energii, paliwa i wody.
Obowiązkiem dyrektora zarządzającego danego przedsiębiorstwa, kraju czy regionu jest odpowiednie
udokumentowanie i udostępnienie założeń wdrażania powyższych przepisów w podległej mu placówce.
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