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GLOBAL COSMED to firma tworzona przez ludzi 
z kompetencjami i pasją. Bezpieczeństwo 

wszystkich pracowników oraz naszych gości 
jest dla Zarządu i całego kierownictwa 

celem nadrzędnym. 

Naszym najwyższym priorytetem jest dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy w naszych  
Zakładach. Naszym celem jest utrzymanie i ciągłe rozwijanie systemu bezpieczeństwa i higie-
ny pracy oraz stworzenie miejsca bezpiecznego i przyjaznego Pracownikom w ramach wspól-
nych starań i na drodze dialogu z pracownikami całej Grupy Kapitałowej. 

Bezpieczeństwo jest fundamentalnym prawem człowieka i jednym z kluczowych kierunków 
Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Global Cosmed. Założenia, leżące u pod-
staw niniejszej Polityki, opierają się na analizie danych wewnętrznych, rocznej i bieżącej identy-
fikacji ryzyk i szans oraz przeglądzie najlepszych praktyk dostępnych na rynku. 

Świadomi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników 
realizujemy postawione cele poprzez:

• zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie  
wypadkowym, wykorzystując między innymi wiedzę, postęp techniczny i organizacyjny; 

• zaangażowanie całej załogi do realizacji Polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, w budowa-
nie i rozwijanie pozytywnej kultury BHP, w tym do ciągłej poprawy i aktualizacji systemu  
komunikacji wewnętrznej w zakresie BHP w celu zmniejszenia ryzyka powstawania wypadków 
oraz uciążliwości pracy;

• spełnienie wymagań zawartych w przepisach prawa i procedurach wewnętrznych;
• dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w naszych Zakładach; 
• utrzymywanie otwartej oraz efektywnej komunikacji z klientami, społecznościami lokalnymi, 

organizacjami branżowymi, organami administracji, w tym kontrolnymi oraz z innymi stronami 
zainteresowanymi;

• zapewnienie niezbędnych środków technicznych, finansowych oraz kompetentnego personelu 
do realizacji ustalonych zadań w zakresie BHP i ochrony zdrowia pracowników;

• zapewnienie właściwego stosowania środków ochrony indywidualnej pracowników na stano-
wiskach pracy, wszędzie tam, gdzie występuje ryzyko wystąpienia czynników niebezpiecznych  
i szkodliwych; 

• podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia okresowe i tematyczne oraz zwiększenia zaangażo-
wania pracowników, aktualnych i nowych, w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy;

• organizowanie ćwiczeń i szkoleń wspólnie z lokalnymi Instytucjami i Organizacjami; 



• utrzymanie wysokiej jakości szkoleń personelu kierowniczego w celu podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych z uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa organizacji pracy oraz ochrony 
zdrowia pracowników;

• zapewnienie systemu szybkiego reagowania na łamanie zasad bezpieczeństwa i higieny  
oraz sprawnej remediacji.

Zgodnie z założeniami Polityki nadzór nad obszarem BHP spoczywa w rękach wyznaczonego 
członka Zarządu, natomiast bieżące wdrażanie Polityki leży w zakresie obowiązków Kierownika 
BHP dla Grupy Kapitałowej Global Cosmed, który działa w oparciu o roczne plany zatwierdzo-
ne, monitorowane i ewaluowane przez Zarząd. Ciałem wspierającym jest Komisja BHP, będąca  
głosem pracowników Grupy Kapitałowej. W ten sposób tworzymy jeden system działania dla 
wszystkich spółek kapitałowych. Odpowiedzialność spoczywa na każdym Pracowniku.
Powyższa Polityka BHP została przyjęta przez Zarząd Global Cosmed S.A., jest ogólnie  
dostępna i znana pracownikom oraz innym osobom pracującym na rzecz GK Global Cosmed. Dane 
dotyczące realizacji Polityki BHP co roku publikowane są w Raporcie zrównoważonego rozwoju.
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