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Saint-Gobain projektuje, produkuje i dystrybuuje materiały, usługi i rozwiązania, które są kluczowymi czynnikami 
przyczyniającymi się do naszego trwałego dobrostanu. Poprzez nasze zaangażowanie na rzecz doskonałości w zakre-
sie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, zapewniamy wszystkie zainteresowane strony, w tym naszych 
pracowników, klientów, dostawców, akcjonariuszy i ogół społeczeństwa, że dążymy do współpracy w celu zapewnienia 
zrównoważonych, opartych na zasadach rynkowych i innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym życie ludzi na całym 
świecie staje się lepsze, bezpieczniejsze i zdrowsze. Należy to do naszych Ogólnych Zasad Postępowania i Działania 
oraz stanowi wspólną wartość.

Uważamy, że jakiekolwiek obrażenia ciała, choroby zawodowe czy zdarzenia zagrażające środowisku naturalnemu są 
nieakceptowalne. Doskonałość w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa przyczynia się bezpośrednio 
do poprawy warunków pracy, doskonałości operacyjnej i dobrostanu wszystkich ludzi. Jak wskazano w Karcie BHP          
i Ochrony Środowiska, wyeksponowanej we wszystkich naszych zakładach, każdy z nas musi z zaangażowaniem              
i determinacją niestrudzenie dążyć do osiągnięcia naszego ostatecznego celu, jakim jest zero wypadków przy pracy, 
zero chorób zawodowych, zero zdarzeń zagrażających środowisku i minimalizacja negatywnego wpływu naszych 
działań na środowisko.

Ustanawiamy i utrzymujemy nasze standardy i najlepsze praktyki z uwzględnieniem postępu naukowo-technicznego     
i dążymy do wdrażania ich na szeroką skalę. Umieszczając w centrum kultury naszej firmy bezpieczeństwo, zdrowie        
i ochronę środowiska, umacniamy ją.

Oceniamy wpływ każdego zakładu, jaki zamierzamy zbudować lub nabyć, a także projektujemy i budujemy wszystkie 
nasze zakłady tak, by były one bezpieczne i niezagrażające środowisku.

Stale analizujemy nasze praktyki, procesy i produkty, aby zminimalizować zagrożenia dla środowiska naturalnego, 
zdrowia i bezpieczeństwa, a także zwiększyć korzyści z nich wynikające.

Oceniamy i regularnie sporządzamy raporty na temat naszego globalnego postępu w realizacji niniejszego Zobowiązania.

Kierownictwo każdej jednostki biznesowej jest odpowiedzialne za kształcenie, szkolenie i motywowanie pracowników, 
aby rozumieli niniejsze Zobowiązanie i realizowali je. W ramach ogólnych wytycznych ustanowionych przez Compagnie 
de Saint-Gobain, każdy Sektor określa konkretny plan działania w zakresie BHP i ochrony środowiska związany jego 
konkretną działalnością i procesami. Każda Delegatura koordynuje działania w podlegających jej jednostkach bizneso-
wych, w szczególności działania związane ze szczególnymi warunkami danego kraju. Całe kierownictwo lokalne 
zobowiązuje się do zapewnienia pełnego wdrożenia i stosowania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
środowiska, a także do dawania przykładu swoim zachowaniem.

Członkowie Zarządu Grupy oraz ja jesteśmy na bieżąco informowani o najważniejszych kwestiach dotyczących środo-
wiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa dzięki regularnym raportom składanym Zarządowi. Wraz z kierownictwem 
zapewnię, by wdrożono odpowiednie polityki, wykorzystano odpowiednie zasoby i podjęto odpowiednie działania        
w celu realizacji niniejszego Zobowiązania. Przestrzeganie niniejszego Zobowiązania należy do obowiązków każdego 
pracownika i kontrahenta działającego w naszym imieniu i jest warunkiem zatrudnienia lub zawarcia umowy z kontra-
hentem.

Wiem, że mogę liczyć na Państwa osobiste zaangażowanie i udział.


