
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY ZDROWIA I ŚRODOWISKA 

Firma "Międzynarodowy Transport Towarowy Daniel Berezowski" w Ścinawie świadomie 
podejmuje działania w sferze zarządzania bezpieczeństwem, ochrony zdrowia i ochrony 
środowiska mając na uwadze poszanowanie środowiska naturalnego oraz interesy stron 
zainteresowanych, w szczególności pracowników, klientów, partnerów biznesowych i 
otoczenie lokalne. W trosce o środowisko naturalne nasza firma zobowiązuje się zarządzać 
swoimi działaniami operacyjnymi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
normami dotyczącymi ochrony środowiska. 

Systematycznie dokonujemy identyfikacji występujących znaczących aspektów 
środowiskowych, oceny ryzyka zawodowego, dbałości o ochronę zdrowia pracowników, 
dążenie do stałej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Firma mając na uwadze dbałość o 
ochronę środowiska wykorzystuje flotę, która spełnia normy ekologiczne regulowane przez 
standardy EURO3, EURO4 i EURO5. Jest to nowoczesny i młody tabor, sukcesywnie 
rozwijany i wymieniany. 

Zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań prawnych i innych uregulowań mających 
zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności, zapobiegania zanieczyszczeniom, jak 
również do spełniania wymogów dotyczących bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony 
środowiska precyzowanych przez Klientów. 

W celu realizacji niniejszej polityki realizujemy następujące cele strategiczne: 

• Podnoszenie świadomości związanej z bezpieczeństwem, ochroną zdrowia i ochroną 
środowiska  wśród pracowników i partnerów biznesowych 

• Stałe zwiększanie zastosowania energooszczędnej techniki informatycznej w firmie 

• Doskonalenie systemu zarządzania 

• Informowanie wszystkich zainteresowanych stron o naszej działalności w kontekście 
zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. 

Niniejszą politykę realizujemy w szczególności poprzez: 

1. organizowanie szkoleń wstępnych i okresowych, zapoznawanie pracowników z 
ryzykiem występującym na stanowisku pracy, opracowanie instrukcji 
stanowiskowych, instruowanie pracowników co do wykonywania pracy zgodnie z 
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy jak również stosowanie środków ochrony 
indywidualnej  



2. współpracę z przewoźnikami zapewniającymi bezpieczeństwo przewożonych 
towarów w tym zgodnie z Umową Europejską ADR , dokonujących stałego nadzoru 
technicznego pojazdów i rzetelnie spełniających wymogi bezpieczeństwa zawarte w 
podpisanych umowach z naszą Firmą 

3. zapobieganie wypadkom przy pracy oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym 
poprzez wdrożenie i realizację założeń behawioralnego zarządzania bezpieczeństwem 
i jego promowaniu wśród partnerów biznesowych a polegających na obserwacji 
zachowań pracownika na stanowisku pracy połączonej z udzielaniem informacji 
zwrotnych, następnie raportowaniem i formułowaniem celów na podstawie analiz 
danych z raportów w zakresie bezpieczeństwa oraz podejmowanie działań 
korygujących 

4. przestrzeganie zakazu używania alkoholu i narkotyków w czasie pracy i 
komunikowanie tego wymogu kierowcom 

5. wdrażanie działań mających na celu ochronę pracowników, obiektów, pojazdów i 
ładunków poprzez propagowanie u kierowców zasad bezpieczeństwa 

6. zapewnienie poufności informacji o przewożonych ładunkach 

7. nadzór nad aktualnością przepisów prawa w zakresie wykonywanej działalności oraz 
bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska i podejmowanie działań zgodnych z 
obowiązującym prawem 

8. doskonalenie kompetencji personelu poprzez szkolenia i ocenę ich skuteczności 

9. analizę występujących niezgodności w zakresie ochrony zdrowia i ochrony 
środowiska oraz informacji o przewożonych ładunkach a następnie podejmowanie 
działań naprawczych, korygujących i zapobiegawczych 

Działania środowiskowe Firmy MTT Berezowski są skoncentrowane na: 

- ochronie zasobów naturalnych poprzez racjonalne wykorzystanie papieru m.in. poprzez jego 
ponowne użycie jeśli jest to tylko możliwe 

- ograniczeniu zużycia energii elektrycznej i wody oraz oszczędzaniu paliwa do napędu 
pojazdów poprzez konsekwentne dążenie do stosowania przez kierowców "ekojazdy" 

- redukowaniu ilości wytwarzanych odpadów i gospodarowaniu nimi zmniejszając ich 
negatywny wpływ na środowisko  

- postępowaniu zgodnie z obowiązującymi prawami i normami w zakresie ochrony 
środowiska. 



Niniejsza polityka oraz procedury i instrukcje są znane i stosowane przez wszystkich 
pracowników firmy. W celu realizacji niniejszej polityki zarząd firmy dokonuje corocznie 
adekwatnych audytów wewnętrznych. 


