Health &Bezpieczeństwa
Safety Policy
Polityka
i Ochrony Zdrowia
LafargeHolcim is the industry leader in the building materials industry.

LafargeHolcim to światowy lider w branży materiałów budowlanych.
We conduct our business in a manner that creates a healthy
and safe environment
forwall
stakeholders
- our employees,
contractors,
Prowadzimy
działalność
sposób,
który zapewnia
bezpieczne
i zdrowe środowisko
communities
and
customers
built
on
a
sound
health
and
safety
culture.
dla wszystkich związanych z nami podmiotów (pracowników, wykonawców,
społeczności i klientów), opierając się na poszanowaniu kultury bezpieczeństwa.
Health and Safety is our core value. We believe in visible leadership
and personal accountability
for Health
and Safety
at allnadrzędną.
levels
Bezpieczeństwo
i ochrona zdrowia
są naszą
wartością
Wierzymy
and
throughout
ourprzywództwa
organization.i osobistej odpowiedzialności za przestrzeganie
w
rolę
widocznego
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na wszystkich szczeblach organizacji.
Nothing we do is worth getting hurt for.
Nic, co robimy, nie jest warte utraty zdrowia i naruszenia zasad bezpieczeństwa.
Our Commitment
Nasze zobowiązania
We will:
Dołożymy wszelkich starań, aby:
• Conduct our business with a goal of zero harm.
• realizować działania w oparciu o cel „zero wypadków”;
• Provide safe, healthy and secure work conditions for employees
• zapewnić
pracownikom i wykonawcom bezpieczne i zdrowe warunki pracy;
and contractors.
• wdrażać w skali globalnej System Zarządzania Bezpieczeństwem (HSMS)
• Maintain a global Health and Safety Management System designed
stworzony w celu zapewnienia nieustannej poprawy efektywności działań
to continuously improve our performance and actively minimize risk
i aktywnego zarządzania ryzykiem w firmie;
in our business.
• przestrzegać przepisów, rozporządzeń oraz wymogów branżowych
• Comply with applicable legal, regulatory, industry and corporate
i korporacyjnych;
requirements.
• otwarcie informować wszystkie zainteresowane podmioty o istniejących
• Communicate openly with all stakeholders on relevant health
problemach związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia;
and safety issues.
• zapewnić wszystkim pracownikom i wykonawcom prawo do zatrzymania
• Empower all employees and contractors to stop any unsafe work.
niebezpiecznej pracy.
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