POLITYKA ŚRODOWISKOWA I BEZPIECZEŃSTWA PRACY
FIRMY ROCKFIN
Podstawą działalności firmy Rockfin Sp. z o.o. jest projektowanie, produkcja oraz serwis systemów olejowych.
Produkowane systemy są dostarczane do największych firm wszystkich sektorów gospodarki, a zwłaszcza dla
energetyki, przemysłu cementowego, maszynowego, papierniczego, gumowego oraz wydobycia i przetwórstwa
ropy i gazu.
Nadrzędnym celem Polityki Środowiskowej i Bezpieczeństwa Pracy firmy Rockfin Sp. z o.o. jest ochrona zdrowia i
życia pracowników, zapobieganie szkodom rzeczowym oraz troska o środowisko poprzez ciągłą poprawę i
doskonalenie działań na rzecz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ograniczenie niekorzystnego
oddziaływania na środowisko i podnoszenie poziomu świadomości pracowników spółki zgodnie z wymaganiami
norm:
PN EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018
tak określony cel realizujemy poprzez:
- eliminowanie lub minimalizowanie występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi i środowiska w drodze
stosowania najnowszych technik i narzędzi na stanowiskach pracy oraz oferowania Klientom usług opartych na
najnowszych technologiach i materiałach,
- dokonywanie systematycznej identyfikacji zagrożeń i ryzyka zawodowego oraz istotnych aspektów
środowiskowych, a następnie podejmowanie działań dla zmniejszenia zagrożeń wypadkowych, urazów, chorób
zawodowych i o ile to możliwe zanieczyszczeń środowiska,
- zagwarantowanie pracownikom i/lub ich przedstawicielom współudziału w kształtowaniu kultury bezpiecznej
pracy poprzez konsultacje, udział w procesach decyzyjnych oraz zachęcanie do inicjatyw
w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
- prowadzenie gospodarki powstającymi odpadami oraz innymi aspektami środowiskowymi mającymi
zastosowanie i utrzymanie stanu bezpieczeństwa pracy w zgodzie z odpowiednimi wymaganiami przepisów
prawnych i norm dotyczących BHP oraz ochrony środowiska, a tam, gdzie technicznie i ekonomicznie to możliwe
wychodzenie ponad te wymagania,
- rozwijanie, poprzez szkolenie pracowników oraz zwiększanie poziomu świadomości i poczucia
odpowiedzialności za wykonywanie pracy w sposób zmniejszających ryzyko wystąpienia zagrożenia dla ludzi i
środowiska,
-zapobieganie urazom i chorobom zawodowym oraz ciągłego doskonalenia BHP,
- propagowanie polityki środowiskowej i bezpieczeństwa pracy w firmie oraz u Klientów, dostawców,
podwykonawców.
Dla wdrożenia polityki środowiskowej i bezpieczeństwa pracy Zarząd Spółki zapewnia odpowiednie zasoby i
środki, a do realizacji niniejszej polityki i przyjętych w niej celów zobowiązuje Kadry
Zarządzające i Pracowników Spółki w stopniu adekwatnym do zajmowanego stanowiska i funkcji pełnionej w
organizacji.

Przyjmuję odpowiedzialność za wdrożenie i realizację Polityki Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy,
Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu
Małkowo, 18 Marca 2021
Bartosz Krzemiński

