
 

Deklaracja dotycząca zasad ochrony 

zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska 

naturalnego (EHS) 
CEL 
Prowadzenie swojej działalności na całym świecie, mając na celu ochronę zasobów naturalnych, ochronę 
środowiska i w taki sposób, aby pracownicy codziennie wracali do domu w takim samym lub lepszym 
stanie, w jakim przyszli do pracy. 

POLITYKA 
Jako lider w dziedzinie materiałów i urządzeń spawalniczych, systemów do cięcia oraz urządzeń do 
regulacji gazu w instalacjach medycznych, czystych i przemysłowych, spółka ESAB zobowiązuje się do 
zapewnienia produkcji w czystym oraz bezpiecznym środowisku pracy dla wszystkich swoich 
pracowników.  Nasz system zarządzania EHS stwarza warunki do budowania kultury, gdzie wiedza na 
temat EHS, zaangażowanie oraz odpowiedzialność są integralną częścią wszystkich naszych działań. 

ZASADY PODSTAWOWE 

• Promowanie bezpieczeństwa i ochrony środowiska jako podstawowych wartości, we wszystkich 
obszarach produkcyjnych firmy i we wszystkich jej działaniach. 

• Zobowiązanie się do ochrony źródeł naturalnych oraz do profilaktyki dotyczącej 
zanieczyszczenia wynikającego z naszych działań, wyrobów i usług oferowanych na całym 
świecie. Poszerzanie filozofii cyklu życia oraz naszych oczekiwań wynikających z relacji pomiędzy 
zainteresowanymi stronami w zakresie dostawców oraz powiązanych dziedzin. 

• Dążenie do osiągnięcia zerowej liczby wypadków przy pracy, chorób związanych z pracą oraz 
wypadków w zakresie EHS. 

• Wspieranie kultury EHS prowadzącej do odpowiedzialnego i proaktywnego działania 
pracowników. 

• Słuchanie potrzeb klientów i działanie jako ich poważny partner w dziedzinie EHS oraz dążenie 
do wspólnego sukcesu. 

• Przestrzeganie odpowiednich ustaw i rozporządzeń, tak samo jak innych wymagań, do których się 
zobowiązaliśmy. 

• Zgłaszanie, śledzenie i analizowanie jakiegokolwiek wypadku w dziedzinie EHS oraz dążenie 
do unikania jego powtórzenia. 

• Kształcenie i szkolenie pracowników do umiejętności rozpoznania ryzyka w dziedzinie EHS, jego 
zrozumienia i zauważania, w celu obniżenia niebezpieczeństwa na swoim stanowisku pracy. 

• Nieustanne poprawianie systemu zarządzania EHS przy pomocy ocen, planów 
akcyjnych oraz wprowadzania sprawdzonych procedur. 

• Udzielanie zainteresowanym stronom pożytecznych informacji dotyczących rezultatów i 
ryzyk w dziedzinie EHS związanych z prowadzoną działalnością spółki ESAB. 

• Ocena osiągniętych kamieni milowych w ramach EHS i świętowanie każdego z takich sukcesów. 
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