
„Firma Enzym” S.A. jest liderem rynku produkcji drożdży w Ukrainie i opracowuję produkcję na 
podstawie komórek drożdży. 

Polityka „Firmy Enzym” S.A. jest podstawą do określania celów w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, uwzględnia wpływ czynników zewnętrznych, wymagania zainteresowanych osób, 
przestrzega normy obowiązującego ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz stopniowo dostosowuje się do norm i zasad higieny i bezpieczeństwa przemysłowego UE.

W tym celu firma opracowała i wdrożyła system zarządzania bezpieczeństwem oparty na 
następujących zasadach:

 życie i zdrowie pracowników jest priorytetowym zadaniem polityki; 
 firma odpowiada za zapewnienie należytych, bezpiecznych i zdrowych warunków pracy;
 firma stale podnosi poziom bezpieczeństwa przemysłowego poprzez zapewnienie technicznej 

kontroli stanu produkcji, procesów technologicznych i produkcji;
 wypadek przy pracy lub choroba zawodowa jest przedmiotem wewnętrznego dochodzenia i 

podlega dyskusji oraz przyjęciu środków zapobiegawczych;
 firma finansuje środki dotyczące zapewniania bezpieczeństwa i higieny pracy;
 osoby odpowiedzialne zapewniają szkolenia, treningi podnoszące umiejętności pracowników w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 firma wykorzystuje światowe doświadczenie w zakresie organizowania pracy w celu poprawy 

warunków i podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy.

Jednym z priorytetowych zadań Zarządu Spółki jest zagwarantowanie bezpiecznego systemu 
produkcji i podjęcie wiarygodnych środków zapobiegawczych zgodnie z podstawowymi zasadami 
higieny i bezpieczeństwa przemysłowego, ocena i uwzględnienie ewentualnych zagrożeń.

Zapobieganie zagrożeniom jest podstawową zasadą działalności i jest zintegrowane na wszystkich 
poziomach Spółki, wśród menedżerów i pracowników.

Zarząd Spółki uważa, że środki bezpieczeństwa są integralną częścią codziennej pracy każdego z jej 
własnych pracowników, jak również pracowników podwykonawców. Wszystkie środki są wdrażane 
poprzez ciągłą poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy na każdym stanowisku pracy.

Firma zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy swoim pracownikom, informując ich o typowych i 
potencjalnych zagrożeniach w miejscu pracy. Ponadto firma zapewnia wszelkie środki ochrony 
osobistej i zbiorowej oraz możliwość przeprowadzenia okresowych kontroli stanu zdrowia 
pracowników.

Głównym celem Spółki jest brak urazów oraz sytuacji awaryjnych, a także wysoki poziom zdrowia 
pracowników. 

Niniejszą polityką demonstrujemy i potwierdzamy nasze zaangażowanie w ciągłe doskonalenie 
systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
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