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POLITYKA ŚRODOWISKOWA I BHP COKO-WERK POLSKA SP. Z O.O. 

 
Dążeniem Coko-Werk Polska Sp. z o.o.  jest utrwalenie zdobytej pozycji na polskim rynku , zadowolony 

i satysfakcjonowany klient oraz zrozumienie otoczenia, w którym zakład funkcjonuje, zatem nadrzędnym 

celem Coko-Werk Polska Sp. z o.o.  jest doskonalenie organizacji zorientowanej na klienta przy 

jednoczesnym uwzględnieniu wymagań i oczekiwań stron zainteresowanych.  

 
Jako nowoczesne przedsiębiorstwo zobowiązujemy się do tworzenia czystego, zdrowego i 

bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników, podwykonawców i gości Coko-Werk 

Polska Sp. z o.o. W centrum naszych działań znajdują się takie wartości, jak: środowisko, zdrowie i 

bezpieczeństwo. Chcemy je rozwijać w oparciu o pozytywny dialog ze wszystkimi pracownikami i 

partnerami biznesowymi, biorąc pod uwagę różne opinie i poglądy.  

 

Zero wypadków i chorób zawodowych to nasz priorytet. Zarządzamy ryzykiem dla zdrowia  

i bezpieczeństwa poprzez identyfikację, monitorowanie i ograniczanie fizycznych, chemicznych, 

ergonomicznych, biologicznych i psychologicznych zagrożeń w miejscu pracy. Chcemy minimalizować 

zjawisko narażenia pracowników i innych osób na możliwe zagrożenia związane z naszą działalnością 

oraz zapobiegać zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. Pragniemy podnosić kwalifikacje oraz 

angażować pracowników do działań na rzecz stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Ciągła optymalizacja wdrożonych procesów umożliwia nam zmniejszanie negatywnego wpływu na 

środowisko, głównie poprzez efektywne zużycie energii, świadome korzystanie z zasobów naturalnych, 

ograniczanie emisji zanieczyszczeń z naszych fabryk. 

 

Ustanawiamy cele i zadania, nieustannie monitorujemy oraz doskonalimy skuteczność naszych 

działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa. Zobowiązujemy się 

do działania zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawnymi i i innymi wymaganiami. Wdrożone 

systemy zarządzania oparte są na jasnym podziale obowiązków, zaangażowaniu ludzi, komunikacji, 

zarządzaniu ryzykiem, szkoleniach, pomiarach i audytach.  Nasze cele osiągamy dzięki skutecznym 

działaniom, nastawieniu oraz ukierunkowanym działaniom systemowym. Porównujemy dobre praktyki 

wewnątrz i na zewnątrz naszej spółki celem wskazania rozwiązań praktycznych i innowacyjnych.  

  

Niniejszy dokument obowiązuje wszystkich pracowników, podwykonawców, dostawców, a także gości 

Coko-Werk Polska Sp. z o.o .  
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