DBU STRATEGIE PRO ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V EVROPĚ
Závazek
Vedení Cummins Distribution Europe plně podporuje záměr Cummins strategie pro zdraví,
bezpečnost a ochranu životního prostředí. Zavazujeme se podporovat principy stanovené v
rámci této strategie ve všech oblastech.
Záměr
Zaměříme se na péči o každého zaměstnance a člena vedení v naší společnosti. Pro
naplňení našich cílů budou uvolněny nové finanční prostředky a informační zdoje. Naším
cílem je především významné zlepšení v těchto oblastech:
• Předcházení nemocem a úrazům
• Podpora zdraví a zdravého způsobu života
• Snižování možných rizik v oblastech zdraví, bezpečnsti a dopadu na životní prostředí
• Snižování míry znečištění
• Ochrana přírodních zdrojů.
Společnost Cummins zavedla systém řízení HSEMS (Enterprise Health, Safety and
Environmental Management System) pro oblasti firemního zdraví, bezpečnosti a ochrany
životního prostředí. Tento systém definuje procesy, postupy a nástroje jak docílit našich cílů
v daných oblastech. Klíčové body systému HSEMS představuje Cummins HSEMS manuál.
Kroky k dosažení našich cílů:
1. Nastavit klíčové a měřitelné cíle v oblastech řízení zdraví, bezpečnosti a životního
prostředí, a zavázat se neustále zlepšovat situaci v daných oblastech.
2. Aktivně vyhledávat a využívat naše talenty a schopnosti v péči o životní prostředí,
zlepšovat kvalitu života v místech našeho působení.
3. Pokračovat v zavádění manažerských procesů Cummins, které kontrolují soulad
všech našich produktů, služeb a aktivit s místně příslušnými zákony a pravidly za
účelem ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.
4. Soustavně pracovat na snižování:
• Uvolňování emisí a vypouštění látek do vzduchu, půdy a vody
• Množství produkovaného odpadu
• Množství využívaných přírodních zdrojů, včetně vody, energií a surovin.
5. Poskytnout zaměstnancům dostatek informací ohledně systému HSEMS Cummins,
zapojit je do procesů týkajících se vyhodnocování a řešení rizik v oblastech zdraví,
bezpečnosti a ochrany životního prostředí.
6. Systematicky posuzovat užívané postupy, odhalovat možná rizika zranění nebo
poškozování životního prostředí, a důrazně pracovat na snižování všech potenciálních
rizik.
7. Prověřit naše strojní vybavení, produkty a služby, které využíváme, upřednostňovat
takové alternativy, které jsou nejvíce prospěšné pro naše zdraví, bezpečnost a životní
prostředí.
8. Být transparentní ve snaze zlepšovat zdraví, bezpečnost a ochranu životního prostředí,
předávat veřejnosti podrobné informace o našich aktivitách.
9. Pravidelně monitorovat naše pokroky a podávat o nich informace.
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