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W Mauser Packaging Solutions bezpieczeństwo jest czymś więcej, niż tylko priorytetem – jest to kluczowa wartość i integralna 
część naszej kultury. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników jest podstawą tego, co robimy.  
 
Niestrudzenie dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa i chcemy, aby każdy pracownik wracający do domu z pracy był 
zawsze bezpieczny i zdrowy. To zaangażowanie dotyczy również wykonawców zewnętrznych oraz lokalnych społeczności, w 
których działamy. Nigdy nie wolno nam przestać pracować na rzecz osiągnięcia celu, jakim jest zero obrażeń. 
 
Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do pracy w bezpieczny sposób, niezależnie od zadania. Oczekujemy od 
każdego zakładu i pracownika: 
 

• Przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji oraz polityki korporacyjnej; 
• Proaktywnego podejmowania odpowiedzialności za bezpieczne zachowania, w celu uniknięcia urazów zarówno w 

pracy, jak i poza nią; 

• Zaangażowania się w rozwój, wdrażanie oraz ciągłe doskonalenie programów bezpieczeństwa i higieny pracy 
dostosowanych do danego miejsca, w celu wspierania świadomej, aktywnej i odpowiedzialnej kultury 
bezpieczeństwa.  

 
W Mauser Packaging Solutions kierownictwo będzie:  
 

• Natychmiast reagować na niebezpieczne zachowanie; natychmiast naprawiać problemy z bezpieczeństwem;  

• Śledzić wyniki w zakresie bezpieczeństwa poprzez rutynowe monitorowanie, ocenę i audyt. Nasz zespół 
wykwalifikowanych specjalistów ds. BHP regularnie audytuje nasze procesy oraz dzieli się najlepszymi praktykami i 
zdobytym doświadczeniem we wszystkich naszych działaniach; 

• Ustanawiać zasady i programy, które pomogą zapewnić wszystkim pracownikom, zakładom i okolicznym 
społecznościom równą ochronę; 

• Wdrażać narzędzia i szkolenia wspierające skuteczność programu oraz utrzymanie proaktywnych systemów i 
standardów korporacyjnych, które promują ciągłe doskonalenie w tych obszarach. 

 
Wdrożyliśmy procesy mające na celu analizę wszystkich zdarzeń, również tych nieskutkujących obrażeniami, aby zrozumieć 
ich potencjał. W ten sposób, staramy się wyciągnąć jak najwięcej informacji z każdego wydarzenia, które mogło mieć o wiele 
poważniejsze konsekwencje. Wynikami naszych badań dzielimy się z organizacją, dzięki czemu nasi pracownicy i wykonawcy 
mogą dowiedzieć się, jak lepiej chronić siebie i swoich współpracowników. 
 
Bezpieczeństwo jest najważniejsze w Mauser Packaging Solutions. 
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Uwaga: polityka środowiskowa i energetyczna oraz polityka jakości, które wchodzą w zakres tej globalnej polityki, są utrzymywane na poziomie jednostki 
biznesowej organizacji.  


