
 

 

 
Szczegółowa Polityka 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. 

 
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. jest producentem, dla którego zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników oraz wszystkich innych osób pracujących pod nadzorem Spółki ma najwyższą wartość.  
Z tego powodu dokłada wszelkich starań dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
oraz ciągłego doskonalenia stosowanych rozwiązań. Standardy bezpieczeństwa i higieny pracy są stale 
podnoszone poprzez: 

1. systematyczne podnoszenie świadomości oraz uwzględnienie roli i zaangażowania do działań na 
rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich pracowników PWPW S.A. oraz innych osób 
działających w jej imieniu i świadczących prace na terenie Spółki,  

2. systematyczne identyfikowanie zagrożeń i czynników szkodliwych, ich ocenę oraz podejmowanie 
działań w celu ograniczeniu ryzyka zawodowego i zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia w 
środowisku pracy, 

3. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie  wypadkom przy pracy, zdarzeniom 
potencjalnie wypadkowymi chorobom zawodowym, 

4. wykorzystanie rozwiązań organizacyjnych, postępu technicznego i zdobyte doświadczenie przy 
wprowadzaniu nowych technologii produkcji, 

5. staranne analizowanie wszelkich zgłoszeń pracowników i osób pracujących pod nadzorem Spółki 
dotyczących występowania nowych zagrożeń oraz możliwości doskonalenia istniejących 
zabezpieczeń, 

6. uwzględnianie zasad bezpieczeństwa przy wprowadzaniu nowych technologii, surowców oraz 
maszyn i urządzeń, 

7. organizowanie stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz ergonomii, 

8. komunikowanie i konsultowanie z zainteresowanymi stronami wewnętrznymi i zewnętrznymi 
zagadnień mających wpływ na ich bezpieczeństwo i zdrowie, 

9. prowadzenie działalności w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i innymi 
wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, 

10. dążenie do ciągłego podnoszenia świadomości pracowników, oraz uwzględnienie ich roli i 
zaangażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, 

11. regularne monitorowanie, ocenę i przegląd systemu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia systemu 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Szczegółowa Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. 
dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych w Internecie na stronie www.pwpw.pl oraz dla 
pracowników w intranecie PWPW S.A. 
 

 

 

http://www.pwpw.pl/

