Deklaracja Polityki
3M Poland Manufacturing i 3M Wrocław wpisując się w wytyczne
korporacyjne, obowiązujące we wszystkich zakładach
3M na świecie, uwzględniając kontekst organizacji, specyfikę ryzyk
i szans, cele i wielkość organizacji oraz zobowiązania dotyczące
zgodności, są zorientowane na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy oraz wysokiego poziomu dbałości o środowisko
naturalne. Niniejsza polityka tworzy ramy do ustalania celów BHP i OŚ,
są one zgodne ze strategicznym kierunkiem organizacji.
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Polityka
Środowiskowa
i BHP
Wprowadzenie

3M Poland Manufacturing
i 3M Wrocław uznają konieczność
odpowiedzialnego zarządzania
środowiskiem naturalnym oraz
zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy.
Zasady naszej polityki BHP
i Środowiska mają zastosowanie
wobec wszystkich pracowników
i podwykonawców 3M.

3M, w ramach dbałości o zdrowie i życie pracowników oraz ochronę
środowiska, zobowiązuje się do:
• Zapewnienia przestrzegania wymagań prawnych z zakresu
bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska jak i korporacyjnych
standardów wytycznych w tym zakresie
• Proaktywnego zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym,
zdarzeniom negatywnie wpływającym na środowisko naturalne oraz
eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących BHP
• Ochrony środowiska naturalnego w ramach naszych procesów
przemysłowych poprzez zmniejszanie zużycia energii, ograniczanie ilości
odpadów emisji, a także zapobieganie zanieczyszczeniom na każdym
etapie produkcji
• Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez
wdrożenie efektywnych procesów identyfikacji zagrożeń, w celu
zapewnienia właściwego monitorowania, wdrażania właściwych środków
zabezpieczających zmniejszających poziomy ryzyka oraz zapobieganiem
urazom związanych z pracą, chorobom zawodowym i dolegliwościom
zdrowotnym związanych z pracą
• Ciągłego doskonalenia oraz podejmowania działań mających na celu
poprawę warunków BHP oraz minimalizujących negatywny wpływ
działalności zakładów na środowisko naturalne
• Budowania świadomości pracowników w obszarze bezpieczeństwa pracy
i ochrony środowiska oraz rozwijania ich kompetencji i kwalifikacji, aby
wspierać idee udoskonalania warunków BHP i OŚ
• Konsultacji i współudziału pracowników oraz – tam gdzie występują –
przedstawicieli pracowników w m.in. opracowywaniu i doskonaleniu
systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
• Ochrony zasobów naturalnych poprzez optymalizację procesów
produkcyjnych, odzyskiwanie surowców wtórnych oraz stosowanie się do
najlepszych dostępnych technik
• Zapewnienia właściwych zasobów w celu realizacji tej polityki
Za wypełnianie powyższych zobowiązań odpowiada kierownictwo
zakładów w 3M oraz każdy pracownik z osobna, poprzez podejmowanie
wszelkich możliwych wysiłków i starań w realizowaniu ustalonych celów
BHP i środowiskowych.
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Policy Statement
3M Poland Manufacturing and 3M Wroclaw, follow the corporate
guidelines applicable to each 3M facility worldwide, strives to ensure
safe and hygienic working conditions and a high level of environmental
protection and the specifics of risks and opportunities, goals and size
of the organization. This policy creates a framework for setting EHS
and Environmental objectives, which are the strategic direction of
the organization.
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Environmental
Health and
Safety Policy

3M is committed to:
• Ensuring the compliance with Environmental, Health and Safety
regulations as well as corporate standards and guidelines in this regard
• Proactive preventing workplace accidents, occupational diseases and
incidents that adversely affect the environment and elimination hazards
and reducing health and safety risks
• Prevent pollution at the source wherever and whenever possible
• Protecting the environment within our industrial processes by reducing
energy consumption, limiting waste and emissions and also by preventing
pollution on each stage of manufacturing and prevention of work-related
injuries, occupational diseases and work-related health conditions
• Ensuring safe working conditions by implementing the effective processes
of hazard identification, in order to ensure the appropriate monitoring and
implementation of proper controls to reduce risk levels

Introduction

3M Poland Manufacturing and
3M Wroclaw recognizes it is
responsibilities for environmental
management, considering
organization context and
compatibility commitment, ensuring
safe and good working conditions.
The principles of our Environmental,
Health and Safety Policy apply to all
employees and contractors of 3M.

• Continually improving and taking actions aimed to improve health and
safety conditions for employees and third parties, and to minimize the
adverse effects of industrial activity on the environment
• Building awareness among employees in the area of Environmental, Health
and Safety as well as developing their competences and qualifications in
order to promote the EHS improvement initiatives
• Consultation and participation of employees and – where they occur –
employee representatives in, among others developing and improving the
occupational health and safety management system
• Conserve natural resources through the used of optimized manufacturing
operations, reclamation and other appropriate methods
• Ensuring adequate resources for the implementation of this policy
3M Management and each employee are responsible for fulfilling these
commitments to our Environmental, Health and Safety Policy & Objectives.

.....................................

.....................................

Manufacturing Operation East Europe
Wroclaw Site Manager

EHS & Facility Engineering & Security Manager
Poland

Anthony Crawford

Nathan Briffett

