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POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
 

 

 

ALPHA TECHNOLOGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa świadczy 

usługi produkcyjne na rzecz klientów krajowych i zagranicznych, głównie w branży motoryzacyjnej, 

budowlanej, elektrotechnicznej, oraz w przemyśle tekstylnym. Priorytetem firmy jest prowadzenie 

działalności biznesowej w sposób bezpieczny i efektywny, jak również dbałość o bezpieczeństwo 

wszystkich osób pracujących pod naszym nadzorem oraz tych na których nasza działalność ma wpływ.  

Cele strategiczne w Alpha Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

realizowane są poprzez:  

• zapewnienie zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy,  

• ciągłe doskonalenie metod zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,  

• identyfikację zagrożeń oraz minimalizowanie ryzyka,  

• spełnienie wymagań zawartych w przepisach prawnych i innych dotyczących naszej firmy,   

• ciągłe doskonalenie działań w zakresie BHP i ochrony ppoż,  

• ciągłe podnoszenia świadomości i kwalifikacji pracowników w zakresie BHP i ochrony ppoż,  

• stosowanie profilaktyki zdrowotnej,  

• okresowe przeprowadzanie szkoleń z zakresu Pierwszej Pomocy przedmedycznej, 

• zapobieganie wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom 

zawodowym oraz pożarom, 

• zapewnienie właściwego stosowania środków ochrony indywidualnej pracowników na 

stanowiskach pracy, gdzie występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe,  

• utrzymywanie otwartej oraz efektywnej komunikacji z pracownikami, klientami, 

społecznościami lokalnymi, organami administracji oraz  z  innymi zainteresowanymi stronami,   

• rozwijanie wysokiej kultury  bezpieczeństwa i higieny pracy,  

• stosowanie nowoczesnych technologii  produkcji,  bezpiecznych  dla  pracowników,  

• zapewnienie bezpieczeństwa pracy z substancjami chemicznymi (w szczególności poprzez 

stosowanie wyłącznie substancji dopuszczonych do obrotu, zapoznawanie pracowników  

z kartami charakterystyk substancji),  

• zapewnienie stanowisk pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii poprzez m.in. prawidłowe 

ustawienie maszyn i urządzeń, warunki klimatyczne wnętrza zgodne z wymogami higieny  

i bezpieczeństwa, odpowiednie zagospodarowanie pomieszczenia, uwzględniające wyjścia 

awaryjne, klimatyzację, odciągi wentylacyjne, oświetlenie, 

• promowanie zdrowego stylu życia wśród pracowników,  

• przestrzeganie Polityki  BHP i ustalonych  zasad  działania. 

 

Oceny efektywności naszych działań dokonujemy m.in. poprzez:  

• rejestrowanie ilości zdarzeń wypadkowych,   

• obserwację zachowań pracowników pod kątem wykrywania działań powodujących zagrożenie, 
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• monitorowanie stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wstępujących na 

stanowiskach pracy,   

• konsultacje z przedstawicielami pracowników, 

• analizę efektów regularnie prowadzonych ćwiczeń ewakuacyjnych w sytuacjach awaryjnych. 

 

Bezpieczeństwo i zdrowie człowieka stanowią dla nas podstawową wartość w drodze do postępu  

i rozwoju firmy. Zarząd zobowiązuje się realizować zadania przy aktywnym współudziale wszystkich 

pracowników zapewniając niezbędne środki techniczne i finansowe oraz kompetentny personel.  

Polityka BHP została rozpowszechniona wśród pracowników, a każda osoba zobowiązana jest do 

realizacji niniejszej Polityki BHP, przestrzegania przepisów i zasad BHP, oraz zgłaszania zdarzeń 

potencjalnie wypadkowych oraz do bezpiecznego zachowania.   
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