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GEA PUBLIC 

GEA jest jednym największych dostawców systemów dla sektora spożywczego oraz farmaceutycznego. To 
międzynarodowa grupa zajmująca się technologią przemysłową, która skupia się na produkcji maszyn i 
wyposażenia zakładów przemysłowych, a także dostarczaniu zaawansowanej technologii procesów, 
podzespołów oraz kompleksowych usług. Grupa zatrudnia ponad 18tys. pracowników, a jej zyski ze sprzedaży 
w roku podatkowym 2020 wyniosły ponad 4,6 miliarda EUR. Głównym celem grupy jest dążenie, aby procesy 
produkcyjne klientów były coraz bardziej wydajne i zrównoważone. Zakłady przemysłowe, procesy i podzespoły 
GEA pomagają znacznie zmniejszyć emisje CO2, na przykład dzięki ponownemu wykorzystaniu plastiku oraz 
odpadów żywnościowych w produkcji. Zgodnie z przesłaniem „inżynieria dla lepszego świata”, GEA wyraźnie 
przyczynia się do tworzenia zrównoważonej przyszłości i przyjmuje indywidualne podejście, aby stać się liderem 
w branży pod względem zrównoważonego rozwoju. Wiąże się ono z jasno określonymi kluczowymi 
wskaźnikami efektywności (KPI), które pomagają nam zapewnić zrównoważone rozwiązania, prowadzić 
odpowiedzialne działania oraz uzyskać miano najbardziej pożądanego pracodawcy do 2026 roku. 

1. ZAKRES 
Niniejsza „Polityka jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska (QHSE)” ma zastosowanie 
do wszystkich spółek i pracowników grupy GEA na całym świecie, a także wszystkich spółek działających w 
imieniu GEA. Grupa (zwana dalej: „GEA”) obejmuje GEA Group Aktiengesellschaft oraz wszystkie spółki 
powiązane z GEA Group Aktiengesellschaft na mocy prawa spółek. W przypadku dostawców i podwykonawców 
ma zastosowanie aktualna wersja „Kodeksu postępowania dla dostawców i podwykonawców”. Niniejsza 
polityka QHSE zastępuje poprzednią wersję z 26 sierpnia 2019 r. i jest przekazana poszczególnym jednostkom 
za pośrednictwem kierowników ds. QHSE poszczególnych działów i regionów. 

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKOŚĆ, 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ PRACY ORAZ 
OCHRONĘ ŚRODOWISKA 

 
Szanujemy i chronimy środowisko, a także bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, bez względu na to, czy są 
pracownikami GEA bądź zakontraktowanych firm, gośćmi, czy członkami lokalnych społeczności. Wciąż 
pracujemy nad ulepszaniem naszych procesów oraz systemów, aby spełniały lub przewyższały wymogi prawne, 
regulacyjne i interesariuszy.  

„Inżynieria dla lepszego świata”: ten cel korporacyjny reprezentuje podstawowe wartości spółki. Poza 
odpowiedzialnym projektowaniem własnych procesów tworzenia wartości, dzięki wydajnym produktom i 
rozwiązaniom procesowym spółka przyczynia się do zrównoważonej działalności gospodarczej i ochrony 
zasobów naturalnych, zwłaszcza w odniesieniu do jej klientów. Oto zadania wynikające z naszej organizacyjnej 
Polityki QHSE: 

 

• Przestrzeganie wymogów prawnych i branżowych, właściwych regulacji i standardów krajowych. 

• Włączenie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska (HSE) i zrównoważonego 
rozwoju do naszej strategii biznesowej i codziennych procesów poprzez dialog z partnerami biznesowymi i 
innymi interesariuszami.  

• Aktywne angażowanie pracowników w podejmowanie decyzji poprzez współpracę i komunikację opartą na 
zaufaniu. 

• Ciągła ocena, sprawdzanie i ulepszanie naszych systemów QHSE, wydajności i oddziaływania poprzez 
określanie naszych celów, aby wdrażać odpowiednie, zrównoważone działania korekcyjne i prewencyjne, 
oraz poprzez regularne raporty na temat systemów zarządzania QHSE. 

_______________________ 
Dla uproszczenia w tym dokumencie używamy rodzaju męskiego, kiedy odnosimy się do osób. Oczywiście 
dotyczy to również kobiet i innych osób. Za każdym razem, kiedy w tym dokumencie lub innych wytycznych 
GEA dotyczących przestrzegania wymogów użyte jest słowo „pracownik”, odnosi się ono wszystkich: zarówno 
do pracowników na stanowiskach kierowniczych, jak i innych.  
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• Rozpoznawanie, analiza i skuteczne zarządzanie możliwościami i ryzykiem związanym z jakością, 
zdrowiem, bezpieczeństwem oraz ochroną środowiska, wynikającymi z działalności firmy (np. wzdłuż 
naszego łańcucha wartości i cyklu życia produktu).  

• Opracowywanie i wdrażanie programów na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarki, ochrony 
środowiska i społeczeństwa. 

• Dalszy rozwój bezpiecznych i zrównoważonych technologii i procesów dla branży przetwórstwa żywności 
oraz szerokiej gamy innych branż.  

 

2.1 Jakość 
 

• Ciągłe ulepszanie procesów mających na celu sprostanie wymaganiom i oczekiwaniom klientów pod 
względem produktów i usług. 

• Wprowadzanie kluczowych wskaźników efektywności, aby określić i ciągle monitorować poziom jakości 
wzdłuż całego łańcucha wartości.   

• Promowanie otwartej i przejrzystej komunikacji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.  

• Analiza, klasyfikacja, monitorowanie i ocena całego łańcucha dostaw, aby zapewnić przestrzeganie 
międzynarodowych wymogów, a także standardów klienta i GEA.   
 

 

2.2 Zarządzanie ochroną zdrowia i bezpieczeństwo podroży 

 

• Ciągły rozwój i rozszerzanie zarządzania opieką zdrowotną GEA, aby promować zdrowie naszych 
pracowników i zachęcać ich do wybierania zdrowego stylu życia. 

• Zapewnianie narzędzi i informacji, aby aktywnie minimalizować ryzyko związane z podróżą i oferować 
wsparcie w nagłych przypadkach. 

 

2.3 Bezpieczeństwo pracy 
 

• Tworzenie i ciągły rozwój bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla wszystkich pracowników, partnerów 
biznesowych i osób trzecich, aby zapobiegać chorobom i wypadkom przy pracy. 

• Określanie i aktywne stosowanie środków, aby zapobiegać incydentom i odpowiednio zarządzać nagłymi 
przypadkami oraz ich skutkami. 
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2.4 Ochrona środowiska 
 

• Ciągły rozwój i rozszerzanie systemu zarządzania środowiskowego.  

• Zapobieganie katastrofom ekologicznym i zanieczyszczeniu.   

• Ciągłe zmniejszanie zużycia energii i wody, emisji CO2 i produkcji odpadów w naszych lokalizacjach przy 
jednoczesnym promowaniu recyklingu wody i odpadów. 

• Zmniejszanie śladu klimatycznego spowodowanego działalnością GEA poprzez wprowadzenie celów 
klimatycznych ustanowionych przez Science Based Target Initiative zgodnie z inicjatywą ograniczenia 
globalnego ocieplenia do 1,5°C i wytycznymi porozumienia paryskiego. 

• Dalszy rozwój produktów i usług oszczędzających zasoby oraz zastępowanie szkodliwych i niebezpiecznych 
dla środowiska substancji tam, gdzie to możliwe.  

• Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz wymaganie od dostawców i partnerów 
biznesowych GEA podobnego odpowiedzialnego podejścia.  

• Promowanie zrównoważonej i odpowiedzialnej polityki zaopatrzeniowej, w tym unikania pozyskiwania 
materiałów konfliktowych z regionów, w których toczą się spory.  

 

3. SYSTEM ZARZĄDZANIA QHSE I OBOWIĄZKI 
 

Zagadnienia QHSE podlegają zarządzaniu na poziomie globalnym, a także przez wyznaczonych kierowników 
ds. QHSE poszczególnych oddziałów, regionów i jednostek.  

Wskaźniki efektywności i cele QHSE są określane na poziomie globalnym po konsultacji z Zarządem GEA 
Group Aktiengesellschaft i odpowiednio analizowane, oceniane i monitorowane na poziomie organizacyjnym 
oddziałów i krajów. Poszczególne organizacje muszą planować programy i środki, aby przestrzegać celów, 
nieustannie sprawdzać stopień ich realizacji oraz przeprowadzać odpowiednie działania korekcyjne w 
przypadku nieprawidłowości.  

Skuteczność środków musi być sprawdzana co najmniej raz w roku w formie audytów. 

Na corocznym przeglądzie kierowniczym skuteczność certyfikowanych systemów zarządzania jest sprawdzana, 
dokumentowana i omawiana z zarządem. Ponadto koordynowane i określane są również środki i programy 
poprawy dla dalszego rozwoju systemów. 

 

Date Review and Revision 

August 26, 2019 This Policy replaces the QHSE Policy dated 23 July 2018 due to organizational 
changes as well as changes in the Executive Board. 

September 15, 2020 Review without changes. 

December 21, 2021 This policy replaces the QHSE policy dated 26 August 2019 due to internal and 
external stakeholder feedback regarding the topic of environment as well as the 
integration of further information about responsibilities. 

 


