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POLITYKA BHP



POLITYKA BHP
ANIA HOLDING 

Polityka bezpieczeństwa pracy ANIA HOLDING jest efektem przyjętej 
misji firmy: 
Zdrowie i życie człowieka mają również w pracy najwyższe znaczenie, dlatego 
należy je chronić również w pracy i każda osoba powinna być świadoma 
swojego działania w tym zakresie. 

Polityka w swoim zakresie odnosi się do: 

Firma: FPH JB 

Zakres systemu: Konfekcjonowanie kabli, przewodów, wiązek kablowych.  
Montaż szaf sterowniczych. Projektowanie schematów elektrycznych. 



POLITYKA BHP
ANIA HOLDING 

Polityka bezpieczeństwa pracy jest realizowana poprzez następujące 
działania i przedsięwzięcia: 

•  zapewnienie środków niezbędnych do wdrożenia i realizacji działań 
  w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracy 
•  świadome działania przełożonych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
 pracy podległych pracowników 
•  prowadzenie ochrony zdrowia na każdym stanowisku pracy 
•  eliminowanie zagrożeń i ograniczeń ryzyk dotyczących bezpieczeństwa 
  i higieny pracy 
•  świadome zapobieganie incydentom w środowisku pracy przez 
 stosowanie różnorodnego wyposażenia i sprzętu ochrony osobistej 
•  zapewnienie bezpieczeństwa wykorzystywanych maszyn i urządzeń 
  w przedsiębiorstwie 
•  zobowiązanie wszystkich pracowników do przestrzegania ustawowych 
 przepisów bezpieczeństwa pracy 
•  spełnienie obowiązujących wymagań prawnych i innych 
•  ciągła poprawa warunków pracy i środków prewencyjnych w zakresie 
 ochrony zdrowia naszych pracowników 
•  ustawiczna informacja i szkolenie wszystkich pracowników na temat 
 zagadnień zdrowia i bezpieczeństwa pracy 
•  ciągły i świadomy rozwój systemu bezpieczeństwa pracy 
•  wpływanie na aspekty zdrowia i bezpieczeństwa pracy już przy 
 planowaniu produkcji i realizacji usług 
•  konsultacje i współudział pracowników i przedstawicieli pracowników



Naszym celem jest  osiągnięcie przez naszych pracowników 
i klientów absolutnego przekonania i pewności, że 
bezpieczeństwo i zdrowie człowieka stanowią dla nas 
podstawową wartość dla osiągnięcia sukcesu i wysokiej 
pozycji w organizacji ANIA HOLDING oraz główną siłę 
dla ciągłego postępu i rozwoju naszej firmy. Świadomy 
tego Zarząd i Załoga Firmy ANIA HOLDING deklaruje 
pełne zaangażowanie w realizację zadań wynikających                             
z przyjętej Polityki Bezpieczeństwa Pracy. »
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Zarząd Ania Holding
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