Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Środowiska
Ochrona ludzkiego zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu oraz ochrona środowiska stanowią podstawowe
wartości, zgodnie z którymi Grupa Pirelli prowadzi i rozwija swoją działalność.
Strategie zrównoważonego rozwoju Grupy Pirelli mają na celu stałe udoskonalanie kwestii związanych z
bezpieczeństwem, higieną pracy i dobrobytem pracowników, zgodnie z Wartościami Koncernu i jego
Kodeksem Etycznym, a także Modelem Zrównoważonego Rozwoju przewidzianym w inicjatywie
Organizacji Narodów Zjednoczonych „Global Compact”, oraz zgodnie z Deklaracją Międzynarodowej
Organizacji Pracy (ILO) dotyczącą Podstawowych Zasad i Praw w Pracy, a także Deklaracji z Rio w sprawie
Środowiska i Rozwoju.
Grupa Pirelli w szczególności:
 podejmuje wszelkie kroki, by jej działalność w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i
higieny pracy prowadzona była zgodnie z odpowiednimi przepisami i innymi zobowiązaniami, a
także najbardziej rygorystycznymi, międzynarodowymi standardami zarządzania;






skupia się na realizacji celu „zero wypadków przy pracy", wprowadzając narzędzia natychmiastowej
identyfikacji, oceny i zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa i higieny pracy tak, aby trwale
obniżyć liczbę wypadków i chorób zawodowych oraz stopień ich ciężkości; w tym celu uruchamiane
są plany monitorowania zdrowia, chroniące pracowników przed szczególnymi zagrożeniami
wynikającymi z wykonywania ich zawodów;
dąży do ograniczenia wpływu działalności Grupy na środowisko naturalne, poprzez natychmiastową
identyfikację, ocenę i zapobieganie zagrożeniom środowiska oraz dopasowanie odpowiednich
planów działania;
opracowuje i wprowadza w życie programy zarządzania awaryjnego, przeznaczone do ochrony i
zapobiegania obrażeniom u ludzi oraz szkodom w środowisku powstającym w wyniku wypadków;



określa, monitoruje i informuje swoich Interesariuszy o poszczególnych krokach podejmowanych na
drodze stałej poprawy skuteczności ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska
naturalnego, związanych z procesami, produktami i usługami oferowanymi w całym cyklu
eksploatacji;



podejmuje się opracowywania bezpiecznych produktów i procesów produkcyjnych pomyślanych
tak, aby – również dzięki wielokrotnemu użytkowi i recyklingowi materiałów, możliwie jak
najbardziej ograniczyć emisję spalin i wytwarzanie odpadów, zużycie istniejących zasobów
naturalnych i przyczynianie się do zmian klimatycznych, mając na celu ochronę środowiska,
różnorodności biologicznej i ekosystemów, szczególnie w swoich obszarach działania;



Inspiruje, szkoli i motywuje swoich pracowników w zakresie bezpiecznej i przyjaznej środowisku
pracy, angażując wszystkie poziomy organizacji w uczestnictwo w stałym programie szkoleniowoinformacyjnym, mającym na celu promowanie kultury bezpieczeństwa pracy i poszanowania
środowiska naturalnego oraz zapewnianie natychmiastowej aktualizacji, prawidłowego
komunikowania oraz właściwego rozumienia procedur i obowiązków w tych obszarach;



Promuje informacje i inicjatywy podnoszące świadomość w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i
środowiska;



zapewnia bieżące, praktyczne wsparcie ułatwiające pracownikom ustalenie równowagi między pracą
a życiem osobistym;



zarządza swoim łańcuchem dostaw w sposób odpowiedzialny, co oznacza w szczególności troskę o
poszanowanie praw człowieka i kwestie ochrony środowiska przy wyborze dostawców, w
postanowieniach umownych i kontrolach przeprowadzanych w drodze audytu. Wymaga również od
swoich dostawców wprowadzenia w ramach ich łańcuchów dostaw podobnego systemu zarządzania,
spełniającego międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy i
rozporządzenia krajów, w których działają;



dzieli się swoimi zasadami kultury pracy i ochrony środowiska z Interesariuszami i przy
rozpatrywaniu tych zagadnień, aktywnie współpracuje na poziomie krajowym i międzynarodowym z
instytucjami państwowymi i akademickimi.

Mając na celu realizację wartości zawartych w tej Polityce, Grupa Pirelli wdrożyła zintegrowany,
ustrukturyzowany, dynamiczny system zarządzania „Zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska",
działający w oparciu o uznane najlepsze praktyki i standardy międzynarodowe.
Ścisłe kierownictwo Grupy Pirelli, ze stałym wsparciem Działu ds. Zrównoważonego Rozwoju i
Zarządzania Ryzykiem, pełni kluczową rolę w pełnym wdrożeniu zasad tej Polityki, zapewniając
zaangażowanie wszystkich pracowników i współpracowników Grupy Pirelli i zgodność ich zachowania z
wartościami zawartymi w tej Polityce.
Grupa Pirelli zapewnia swoim Interesariuszom specjalny kanał komunikacji („Polityka Grupy w zakresie
informowania o nieprawidłowościach - Whistleblowing”, opublikowana na stronie internetowej Pirelli),
służący do zgłaszania, także anonimowo, dowolnych sytuacji, które naruszając tę Politykę stanowią lub
mogłyby stanowić naruszenie praw człowieka.
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